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RESUMO

Este estudo, de cunho qualitativo, insere-se na linha de Políticas, Gestão e Formação
de Educadores do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Estácio de Sá e tem como tema a qualidade da educação pública no Município do Rio
de Janeiro. Considerando que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), obtido em um processo de avaliação em larga escala, é o principal indicador
da qualidade da educação ofertada nas escolas públicas, e também, o parâmetro
fundamental para guiar as políticas educacionais no Brasil, a questão que motiva esta
pesquisa é: dentre os fatores intraescolares, há algum que se destaca como principal
na produção dos resultados do IDEB? Tais fatores são apontados por Luiz Fernando
Dourado e José Ferreira de Oliveira no documento do INEP (2009) sobre Indicadores
da qualidade da educação, os quais se dividem em quatro planos: plano do aluno;
plano do professor; plano da escola e uma quarta dimensão, o plano do sistema. A
partir desta base, a pesquisa teve como objetivo analisar a influência dos fatores
intraescolares da qualidade da educação, evidenciando qual, ou quais fatores,
preponderam na produção dos resultados do IDEB em quatro escolas públicas do
Município do Rio de Janeiro. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica e
documental e seguiu-se com a pesquisa de campo para coleta de dados, na qual
foram aplicados dois questionários semiestruturados: o primeiro a um grupo de 80
alunos e o segundo a um grupo de 26 docentes. Utilizou-se, ainda, uma entrevista,
realizada com 8 gestores das unidades pesquisadas. O aporte teórico fundamenta-se
em: Libâneo, Oliveira e Toschi (2013), Souza (2003), Oliveira (2007), Saviani (2007),
Oliveira e Araújo (2005), Davok (2006), Sander (1995), Silva (2009), Sobrinho (2008),
Dourado e Oliveira (2009) e Franco (2004), dentre outros. Os resultados do estudo
indicaram que a qualidade da educação é consequência de um conjunto de fatores
que estão interligados, e que não existe um único determinante aferido pelo IDEB, o
qual, por sua vez, pode ser considerado como um elemento no conjunto dos demais
que podem ajudar a definir se a educação em uma escola é ou não de qualidade.
Palavras-chave: Política educacional. Qualidade da educação. IDEB. Fatores
intraescolares. Escola pública.

ABSTRACT

This qualitative research is linked to the field on Policies, Management and Training of
Educators at Universidade Estácio de Sá’s Graduate Program of Education. It
assesses the quality of public education in the municipality of Rio de Janeiro. Bearing
in mind that the Basic Education Development Index (IDEB), which is the product of a
large-scale evaluation process, is the main indicator of quality in education at Brazilian
public schools, and also the main parameter that guides educational policies in Brazil,
this study addresses the following research problem: among in-school factors, is there
any prominent factor leading to the IDEB results? In INEP 2009 document on quality
indicators in education, Luiz Fernando Dourado and José Ferreira de Oliveira identify
a number of factors and divide them into four dimensions: students, teachers, the
school, and a fourth dimension, namely the system’s plan. This study analyzes the
influence of in-school factors for quality in education, outlining which factor(s) stand
out in the IDEB results at four public schools of Rio de Janeiro. It reviewed the
specialized literature and documents, and carried out field work to collect data,
including one semi-structured survey applied to 80 students, and an additional survey
applied to 26 teachers. It also interviewed 8 public managers of the analyzed schools.
Its theoretical basis includes the works Libâneo, Oliveira of Toschi (2013), Souza
(2003), Oliveira (2007), Saviani (2007), Oliveira; Araújo (2005), Davok (2006), Sander
(1995), Silva (2009), Sobrinho (2008), Dourado; Oliveira (2009), and Franco (2004),
among others. Its results indicate that quality in education is the product of a set of
interconnected factors, and there is not one single decisive factor of quality in
education as assessed by the IDEB. On its turn, the IDEB can be seen as one element
within a set of other elements that can help define the quality of education at an
individual school.
Keywords: Educational policy. Quality in education. IDEB. In-school factors. Public
schools.
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APRESENTAÇAO

O interesse pela pesquisa “Qualidade da educação segundo gestores,
professores e alunos em escolas do Município do Rio de Janeiro” surgiu a partir do
próprio contexto formativo. Desde a Educação Infantil até o Ensino Superior fui
favorecido e agraciado por instituições de educação pública, que posso dizer, foram
de qualidade, pois recebi, destes ambientes educativos, as condições necessárias
para o meu desenvolvimento humano e acadêmico.
Ao longo de minha trajetória, estudei em sete unidades educativas: Escola
Estadual Deputado José Bustamante, Escola Estadual Reverendo Mattathias Gomes
dos Santos, Escola Professora Maria Vera Lombardi, Escola Professor João Prado,
Escola Tide Setubal, Escola Estadual Padre Anchieta e, finalmente, na Universidade
Estadual de Londrina (UEL). Devo a todos os participantes desta caminhada, o meu
profundo agradecimento: professores, funcionários e colegas. Possivelmente, pelas
circunstâncias específicas que movimentam nossas existências: tempos e espaços
únicos, não os reencontrarei ao longo da minha vida.
Portanto, esta pesquisa se insere em um contexto de gratidão, de
reconhecimento público, e na compreensão de que, para além dos cenários nem
sempre alvissareiros, vistos neste estudo e no cotidiano das práticas pedagógicas,
vale a pena a todo o momento reafirmar o amor pela educação pública. Área, sem
dúvidas, de desafios, os quais, por sua vez, tornam-nos capazes de sermos cidadãos
éticos, de direitos e deveres, aptos a enfrentar as intempéries da vida cotidiana e a
incidir no contexto da existência dos demais homens e mulheres que fazem caminho
conosco. Trata-se de uma dialética, em que os próprios empecilhos ampliam os
horizontes que nos impulsionam a não desistir da utopia concretizada no chão da vida.
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CAPITULO 1 - INTRODUÇÃO

O Brasil, como tantos outros países, vive na seara dos processos avaliativos
da educação nacional desde os anos de 1980. Estas avaliações, por sua vez, estão
direcionadas, dentre outros objetivos, a mostrar por meio de testes padronizados, em
que nível de qualidade se encontra a educação do país. Ao mesmo tempo em que
cumprem com a dimensão de monitoramento, tais aferições apresentam resultados
quantitativos que buscam orientar os investimentos financeiros e técnicos para gerar
mudanças na qualidade da educação ofertada nos Estados e Municípios que
demonstram os menores escores de rendimento.
O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e a Prova Brasil, que tem
como nome oficial Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), se
destacam como instrumentos que consolidam tais práticas em níveis nacional e
regional. As provas, aplicadas nas avaliações de larga escala no Brasil, produzem um
resultado denominado Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o qual
é a base estratégica para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais.
As avaliações não somente geram resultados orientadores em prol da
qualidade, mas também favorecem políticas locais de meritocracias a unidades
escolares e a professores que se destacaram no alcance das metas estipuladas pelas
mantenedoras públicas. Desta maneira, existe uma responsabilização e, por
conseguinte, uma premiação quando bons resultados de desempenho são
alcançados. Dentro de uma perspectiva empresarial resumida, enquanto as
"melhores" escolas são premiadas, as outras são tidas como de má qualidade na
prestação dos “serviços” educacionais.
Vianna (2003), ao analisar questões relativas à aferição educacional em larga
escala no contexto nacional, propõe que há a necessidade de refletir sobre os fins e
meios deste processo, uma vez que este desenvolve uma avaliação geral, de forma
amostral e estatísca, num contexto geográfico abrangente e diverso como é o do
Brasil.
Nessa perspectiva, as avaliações se firmam em dimensões mais institucionais
e de sistema do que em questões que consideram a orientação para o
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e das relações estabelecidas entre
eles e os professores no contexto das práticas cotidianas. O município do Rio de
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Janeiro, campo escolhido para a realização desta pesquisa, segue o padrão
apresentado acima.
Há fatores extraescolares e intraescolares que se coadunam para que as
unidades escolares tenham êxito nas avaliações de sistema ou de larga escala. Em
nossa pesquisa abordamos apenas os fatores intraescolares, explicitados a seguir:
[O] plano do aluno, [se refere às] condições adequadas tanto para o acesso
quanto para a permanência [do aluno], respeitando-se a diversidade sócio
econômica e cultural e a garantia de bom desempenho dos estudantes. [O]
plano do professor, relaciona-se ao perfil docente: titulação e qualificação
adequada ao exercício profissional. [O] plano da escola – gestão e
organização do trabalho escolar – trata-se do Projeto Político Pedagógico,
gestão e planejamento. [O] plano do sistema – condições de oferta de
ensino, refere-se à garantia de instalações gerais adequadas aos padrões de
qualidade, definidos pelo sistema nacional de educação em consonância com
a avaliação positiva dos usuários (biblioteca, espaços para lazer, esporte
cultura, laboratórios e equipamentos didáticos pedagógicos). (DOURADO;
OLIVEIRA, 2009, p. 208).

A partir destes princípios, a problemática que guiará esta investigação é:
Considerando que o IDEB, obtido em um processo de avaliação em larga escala, é o
principal indicador da qualidade da educação ofertada nas escolas públicas e também
o parâmetro fundamental para guiar as políticas educacionais no Brasil, quais
elementos intraescolares influenciam na obtenção deste índice pelas unidades
escolares? Tal problemática se desdobra em questões que lhes dão maior definição,
a saber:
a) O que dizem os documentos oficiais sobre a qualidade da educação

pública brasileira?;
b) Em que medida as percepções dos diferentes grupos – professores,

gestores e alunos – refletem as concepções de qualidade presentes nos
documentos legais, nos documentos internos à escola e na literatura
acadêmica?; e
c) Dentre os fatores intraescolares, há algum que se destaca como

principal na produção dos resultados do IDEB?

Tomando como ponto de partida os conceitos e as reflexões sobre a
universalização do acesso à educação, a qualidade desta e as inúmeras práticas
pedagógicas, este estudo tem como objetivo analisar a influência dos fatores
intraescolares da qualidade da educação, evidenciando qual, ou quais fatores,
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preponderam na produção dos resultados do IDEB em quatro escolas públicas do
Município do Rio de Janeiro.
Por certo período, a universalização do acesso à educação foi determinada
como o assegurador de sua qualidade; matricular-se em uma escola, portanto,
significava receber qualidade de ensino. Com o passar dos anos, e diante das
mudanças de contextos e das novas exigências educacionais, mundial e
nacionalmente desenvolvidas, passou-se a entender que somente a ampliação das
oportunidades de acesso aos serviços educacionais não eram suficientes para
assegurar um bom nível de escolarização, era preciso garantir a permanência. Em
uma terceira fase, a visão de qualidade da educação foi entendida como resultado de
aprendizagens. Oliveira (2007) faz uma análise do direito à educação baseado nas
alterações pelas quais esta passou no Brasil nos últimos anos e aborda essa
dimensão, questionando a relação de universalização do acesso ao espaço escolar
de qualidade.
O autor reconhece que esta expansão foi um passo importante, contudo,
contrapõe a ideia de notáveis ganhos obtidos no acesso aos desafios oriundos dele.
Assinala que, em época específica, nos anos 1980, havia um número expressivo de
matrículas nas séries obrigatórias de escolarização, mas uma taxa expressiva de
reprovação. E acrescenta que esse processo trouxe à tona uma nova discussão
necessária na atualidade em relação a políticas educacionais: qualidade seria
assegurar educação como direito público à educação básica, como processo e com
condições necessárias para que ela acontecesse de fato.
Para problematizar estes elementos conceituais e históricos da mencionada
qualidade da educação, a pesquisa bibliográfica que serviu de aporte teórico nesse
estudo, baseou-se nas obras de Libâneo, Oliveira e Toschi (2013), Souza (2003),
Oliveira (2007), Saviani (2007), Oliveira e Araújo (2005), Davok (2006), Sander (1995),
Silva (2009), Sobrinho (2008), Dourado e Oliveira (2009) e Franco (2004), entre
outros. Sabe-se, porém, de antemão, que se trata de um objeto complexo, por suas
múltiplas significações, e porque os conceitos, as concepções e ainda as
representações sobre o entendimento de educação de qualidade sofrem alterações
no tempo e no espaço, frente a todas as mudanças contínuas na sociedade atual.
Diante deste cenário, consideramos pertinente explanar as percepções dos
interlocutores envolvidos no processo educativo sobre fatores que impactam na
qualidade, com base em suas práticas cotidianas. Trata-se, pois, de professores, de
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alunos e de gestores de quatro escolas do município do Rio de Janeiro. Poderíamos,
em nosso recorte, ter optado somente pela escuta direta dos profissionais da
educação, contudo, com base na fundamentação teórica que norteia nossa reflexão,
entendemos que além do importante papel dos professores nesse contexto, alunos e
gestores compõem significativamente o cenário em que se processam as dinâmicas
educativas.
É imprescindível reafirmar que não há consenso quando transitamos pelo tema
da qualidade da educação. Para base da análise, entretanto, tomamos o índice de
duas escolas com alto IDEB e o de outras duas com baixo IDEB no rendimento 2012,
divulgado em 2013. Conforme dados do próprio portal, o INEP (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) é uma autarquia federal ligada ao
Ministério da Educação (MEC) e tem como finalidade promover estudos, pesquisas e
avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro para subsidiar a formulação e
implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de parâmetros
de qualidade e equidade. Cabe a ele também, gerar informações claras e confiáveis
aos gestores, pesquisadores, educadores e ao público em geral. Ele é o realizador de
levantamento estatístico e avaliativo das modalidades de ensino do país e, por isso
mesmo, é amplamente aceito, revelando um dos índices norteadores das políticas
públicas, como já mencionado anteriormente. (Já citado nas referências)
Partimos da hipótese de que dentre os fatores intraescolares há algum que se
sobressai no contexto, o que animou a busca do mesmo. No entanto, nossas
descobertas nos levaram a outros caminhos.
Em termos de organização, o trabalho foi dividido em cinco capítulos. O
primeiro traz a Introdução. No segundo, intitulado “Políticas educacionais: A qualidade
da educação na literatura acadêmica e documentos legais”, abordamos o resultado
da primeira etapa da pesquisa: apresentamos o levantamento do que dizem os
documentos legais sobre qualidade da educação, tais como: a Constituição Federal
de 1988, a LDB n. 9394/96 e PNE Lei n. 13005/2014. Essas são as principais
legislações que regulamentam a educação nacional. Da mesma forma, analisamos a
literatura que versa sobre a temática da qualidade da educação básica, processo que
compreendeu a leitura integral ou parcial das obras e textos selecionados, a
identificação das ideias centrais e a organização e sistematização destas.
No capítulo terceiro, que denominamos “A qualidade da educação no cenário
das políticas de avaliação em larga escala”, abordamos a questão da qualidade da
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educação inserida no cenário das políticas de avaliação em larga escala, tratando dos
elementos que conduziram o Brasil a assumir tais processos avaliativos como parte
integrante do sistema de educação nacional.
No quarto capítulo, intitulado “Os fatores intraescolares que influenciam os
resultados do IDEB em quatro escolas públicas do Município do Rio de Janeiro”,
procedemos à organização dos dados coletados através dos questionários e
entrevistas semiestruturadas. Em seguida apresentamos a análise dos dados obtidos
com base no referencial teórico adotado.
Nas considerações finais, quinto e último capítulo, organizamos uma retomada
dos elementos apresentados na dissertação, procurando sintetizar as linhas adotadas
na pesquisa e tecer algumas questões provocadoras de novos horizontes.
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CAPITULO 2 - POLÍTICAS EDUCACIONAIS: CONCEPÇÕES E PERCEPÇÕES DE
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO OU EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA LITERATURA
ACADEMICA E DOCUMENTOS LEGAIS

Neste capítulo, temos a intenção de explicitar as concepções de qualidade da
educação presentes na literatura especializada, bem como em documentos oficiais.
Consideramos que este ponto de partida se faz necessário para conhecermos com
maior profundidade nosso objeto de estudo, no sentido de desvelar a ideologia por
trás dessas abordagens.
Para a construção deste capítulo, primeiramente, promovemos uma
abordagem histórica, a qual, logo após, nos levou ao aprofundamento das pesquisas
especializadas, que denominamos genericamente de “literatura acadêmica” e, por fim,
esmiuçamos as concepções de qualidade da educação ou educação de qualidade
nos documentos oficiais. Cabe esclarecer que tomamos como sinônimas as
expressões “educação de qualidade” e “qualidade da educação”.
Aos documentos resultantes do influxo de organismos e eventos internacionais,
nas últimas quatro décadas (período marcado por reformas educacionais no Brasil),
significativa atenção foi dispensada nas políticas educacionais para a questão da
qualidade da educação. Os documentos e marcos legais que tratam do tema
vinculam-no, em sua maioria, direta e indiretamente, aos resultados de rendimentos
escolares gerados pelos índices de avaliações em largas escalas: externas e internas.
Freitas (2007), ao tratar da questão da avaliação da educação básica, afirma
que a coleta, a interpretação e a publicação de dados sobre a educação e a avaliação
de rendimento escolar estão previstas na lei com a intenção de estipular prioridades
em vista da melhoria da qualidade da educação para todos.
Nessa perspectiva, concepções de qualidade da educação estão baseadas em
dados numéricos provenientes apenas de testes padronizados que contemplam
disciplinas selecionadas do currículo oficial e são realizados em grupos por segmentos
de alunos. Dimensões ou fatores para além dos conhecimentos, tais como: proposta
político-pedagógica, currículo, formação dos docentes, infraestruturas, insumos,
recursos, planejamentos, gestão da educação e outros, não são tomados como
elementos significativos nesse processo avaliativo.
A preocupação com a qualidade da educação, evidenciada por meio das
políticas educacionais na atualidade, tornou-se, portanto, uma dimensão que engloba

24

o trabalho pedagógico, mas que o ultrapassa, ampliando-o a dimensões sociais,
políticas, econômicas e culturais da educação nacional. Nesse sentido, a autora
enfatiza que a questão levantada recentemente, muito mais que um slogan, constituise como desafio à gestão da educação pública.

2.1 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: UMA PROBLEMÁTICA RECENTE NAS
DISCUSSÕES DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS

O desafio da qualidade da educação, seguramente, está inserido no conjunto
de iniciativas presentes nos marcos legais e documentos que normatizam a educação
nacional: a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), o Plano Nacional de Educação (PNE) e as Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica. Além da legislação e documentos
normatizadores, diversos autores refletem e teorizam sobre Educação Básica de
qualidade: Libâneo, Oliveira e Toschi (2013), Souza (2003), Oliveira (2007), Saviani
(2007), Oliveira e Araújo (2005), Davok (2006), Sander (1995), Silva (2009), Sobrinho
(2008), dentre outros. Para a revisão conceitual, neste capítulo, esses pensadores
intelectuais foram considerados pela relevância das análises realizadas por eles.
Para Fonseca (2009), a articulação entre planos educacionais e estratégicos
gerou os Planos Setoriais de Educação: O primeiro, elaborado em 1971, teve vigência
até 1975, o segundo, validade entre 1975-79, e o terceiro vigorou entre o período de
1980 a 1985, o qual já incluía a realidade democrática, marcando o final do regime
militar. Nos primeiros Planos, a ideia de qualidade educacional estava ligada à
formação do cidadão para participar das atividades produtivas da sociedade. Em sua
maioria, os planos educacionais assumiram as ideologias dos governos de cada
época.
A Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, a Lei n. 9.394/96, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) definiram que a educação básica
deveria ter padrões mínimos de qualidade. Desde então, Governo, organizações da
sociedade civil e pesquisadores discutem o tema da qualidade para educação básica.
Existe, porém, certa indefinição acerca destes padrões que orientem o
cumprimento mínimo do que se espera ser ofertado e atingido no cotidiano das
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práticas pedagógicas, preconizadas como direito. Por isso, torna-se necessário fazer
estudos dos conceitos e dos fatores que são apontados como determinantes da
qualidade educacional e analisar quais são as concepções de qualidade presentes
nas práticas pedagógicas cotidianas.
Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e os índices
de avaliação nacional, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), e internacional (OCDE/PISA1) apontam vários fatores que sinalizam questões
socioeconômicas estruturais e de gestão que denotam o não atingimento dos padrões
de qualidade educacional em nosso país. O relatório da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 2012, também apresenta
alguns indicadores desta realidade: baixo desempenho no nível de aprendizado e
rendimento escolar, alto índice de repetência, evasão em larga escala do alunado da
educação básica, condições escolares e de ensino frágeis, investimentos deficitários
na formação e na qualificação dos professores, bem como condições precárias de
trabalho. Esses fatores têm provocado discussões na sociedade civil e no meio
acadêmico, principalmente com o objetivo de pautar proposições para as políticas
públicas voltadas à qualidade da educação nacional.
Para analisar a problemática da qualidade em educação é relevante
compreender outro elemento, que além de indicar a noção de qualidade, tratando a
educação como direito público e subjetivo, assegurado constitucionalmente,
compreende-a como um direito humano. Trata-se da universalização do acesso,
garantida pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), no artigo 205, que oficializa a
educação como um direito de todo cidadão e dever do Estado e da família. Esse dever,
segundo o mesmo artigo, será concretizado mediante a colaboração da sociedade,
tendo em vista o desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a formação
para o trabalho. Ainda na Constituição Federal, o artigo 214, quando trata da
responsabilização das esferas federativas no que concerne à oferta educacional,
reitera que os poderes públicos devem assegurar e desenvolver o ensino em diversos
níveis tendo em vista sempre a melhoria da qualidade do mesmo.
A Emenda Constitucional nº 14, de 1996, no Parágrafo 1, Artigo 211,
responsabiliza os Estados da Federação pela oferta equalizada de oportunidades

1

A partir de 2000, o Brasil começou a participar do Programmme for International Student Assessment. A cada
três anos avalia o conhecimento de Matemática, Leitura e Ciências de estudantes de 15 anos de idade.
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educacionais e, por conseguinte, que esta tenha os padrões mínimos de qualidade2.
(BRASIL, 1996a). No mesmo ano, o artigo 3º, da Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN), quando trata dos princípios e das finalidades
da educação, está em sintonia com o que foi regulado pela Constituição Federal e
assume que o ensino deve ser ministrado com igualdade de condições para o acesso
e a permanência daqueles que entrarem no sistema, princípios basilares da proposta
educativa nacional (BRASIL, 1996b).
Desde a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil se esforçou, por meio
de programas de ampliação de vagas, e atingiu, com isso, nos índices de avaliação,
um elevado número de alunos nos espaços escolares. Para Libâneo, Oliveira e Toschi
(2013), o acesso à educação expresso no número de matrículas demonstrou a
ampliação na perspectiva quantitativa de escolarização. Para os autores, o avanço
não foi acompanhado efetivamente de melhoria qualitativa, como se esperava. Pelo
contrário, a ampliação de vagas nos diferentes níveis de ensino comprometeu a
qualidade dos serviços prestados, contribuiu para a contínua degradação das
condições do trabalho e para a desvalorização dos professores, em decorrência da
falta de prioridade e viabilização de políticas essenciais ao desenvolvimento da
educação.
Para Souza (2005), a indefinição de regulamentações claras, nas quais se
definam as competências e as respectivas obrigações nos processos de colaboração
e cooperação efetivas entre os entes federados, pode comprometer a oferta de um
padrão mínimo de qualidade da educação. Isso seguramente se desdobra na falta de
investimentos e recursos econômicos necessários para que se tenham as condições
favoráveis tanto para a expansão quanto para outras mudanças educacionais.
Oliveira (2007), ao tratar do tema da universalização, aponta que nos últimos
80 anos foi significativa a expansão das oportunidades de acesso e permanência no
sistema escolar para muitos segmentos da população. Contudo, esse processo de
ampliação se deu com um atraso de quase um século, se comparado aos países
desenvolvidos, e veio acompanhado de uma política de redução de investimentos em
educação, o que seguramente terminou por acarretar na precarização da educação
nacional e acrescentar novos desafios à garantia de padrão de qualidade,
reafirmando-se, desta maneira, conforme mencionado anteriormente, a falta de
2

São definidos como a variedade e quantidade mínimas, para cada aluno, de insumos necessários ao
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem (CHERUBINI, 2012).
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opções políticas claras para que mudanças necessárias se processem na educação
nacional.
O avanço quantitativo é perceptível, entretanto, apesar de bem-vindo e
necessário, gerou dúvidas quanto às finalidades dessa educação massificada,
fazendo com que parte da comunidade acadêmica expressasse insatisfações sobre o
alinhamento das políticas educacionais aos ajustes decorrentes da política econômica
neoliberal.
Para Saviani (2007), a mobilização da sociedade e de educadores, por meio de
Conferências e Fóruns em defesa da Escola Pública, na década de 80, significou um
período de maturidade para a reflexão acadêmica, determinante para o avanço das
reflexões e da produção científica sobre a qualidade da educação nacional. Assinala,
contudo, que, ao final desta década, havia um sentimento de fracasso instaurado. O
período, porém, foi fértil em mobilização para a organização da educação. De acordo
com o autor, ofereceu-se acesso ao sistema escolar em cursos de diversos níveis e
modalidades sem as referências de qualidade exigidas para atender à formação do
indivíduo, configurando, então, uma inclusão excludente.
Com esse processo de inclusão, por meio da ampliação de vagas, é possível
melhorar as estatísticas no que diz respeito a matrículas no Ensino Fundamental, mas
somente para efeito de amostragem do cumprimento das metas numéricas. Para
Oliveira (2007), esse processo de universalização do Ensino Fundamental originou
duas necessidades populares por acesso à educação. A primeira, concretamente, diz
respeito às matrículas no Ensino Médio, e a segunda refere-se à importância de se
pautar, na agenda governamental, e com centralidade, a questão da qualidade da
educação, como um elemento integrante do direito à educação.
Com as reformas educacionais ocorridas na década de 90, e frente ao quadro
de exclusão gerado pela alta listagem de repetência e evasão que foram apresentadas
nos relatórios dos índices de avaliações, mencionados no início do trabalho, ficou
evidente a produção do fracasso escolar no interior das escolas e a existência de uma
tensão entre a universalização-permanência e a conclusão do ensino. Diante desse
cenário, o tema da qualidade ganhou forças na tentativa de encontrar possibilidades
para qualificar os processos de educação em nosso País. Este contexto nacional,
pois, não apresentava indicadores de qualidade satisfatórios em relação ao nível de
aprendizagem, evidenciando a queda da qualidade da educação durante o período de
expansão quantitativa, que se seguiu com um período de estagnação.
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2.2 CONCEPÇÕES E PERCEPÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
LITERATURA ACADÊMICA

Apesar de divulgada a necessidade de oferta de educação de qualidade, nos
últimos vinte anos, conforme o que mencionamos anteriormente, permanece a
pergunta: qual o significado de qualidade da educação? Pautados nessa indagação
que figura nas reflexões da educação na atualidade, apresentaremos algumas
concepções e percepções de autores, com o objetivo de compreender quais ideias
estão postas sobre a qualidade da educação.
De acordo com Oliveira e Araújo (2005), é complicado, mesmo entre os
estudiosos, chegar a um acordo sobre o que seria a qualidade da educação. Para os
autores, todavia, é necessário que haja um entendimento mais preciso. A resposta a
essa pergunta, portanto, é formulada com variadas expressões e entendimentos.
Frente à ausência de definição consensual do marco e do padrão de qualidade, alguns
autores levantaram possíveis concepções de significados de qualidade em educação,
ora semelhantes, ora distintas substancialmente.
Davok (2006) enuncia, em seu estudo sobre qualidade em educação, que o
conceito está relacionado diretamente com as questões que se referem às estruturas,
aos processos e aos resultados educacionais. Estrutura, para a autora, diz respeito
aos recursos materiais físicos disponíveis para que o ato educativo aconteça; quando
fala de processos, compreende a organização pedagógica, a dimensão curricular, os
conteúdos de ensino e a formação dos professores. E, finalmente, ao mencionar
qualidade vinculada a resultados, trata da ideia de domínios de conteúdos previstos
em planos curriculares, da aquisição de cultura científica ou literária, entre outras.
Além disso, para a autora, qualidade educacional implica pensar em condições
inerentes ao cumprimento dos objetivos e finalidades desta, sobretudo tendo como
perspectiva que a qualidade estaria baseada no valor e no mérito dos objetos próprios
da educação, associando-se numa dimensão de eficiência e eficácia: sem relevância
e efetividade, sem eficácia e eficiência a educação não exibirá valor nem mérito e, por
conseguinte, não terá qualidade.
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No mesmo caminho, Sander (1995), em uma reflexão sobre gestão na América
Latina, argumenta que qualidade em educação deve ser entendida com base em
diferentes perspectivas conceituais e dimensões analíticas, que atribuam valores à
educação em termos substantivos, em termos instrumentais ou mesmo acadêmicos.
Essas visões nos fazem pensar que a educação de qualidade, entendida desta
maneira, estaria respondendo ao emergente desenvolvimento de estratégias
neoliberais, direcionada para atender aos fins econômicos. Assim, valores e méritos
são elementos indispensáveis para que se reconheça a qualidade de algum objeto ou
processo, processo este, que neste caso específico, relaciona-se à formação da
qualidade da educação.
Nesta concepção, o conceito de qualidade na educação foi associado à oferta
de um produto, configurando-se a partir de sentidos distintos, seja como produto de
baixa ou elevada qualidade, seja como processos que geram resultados. Da visão de
mercado (administração e negócios) surgem formas de interpretar e definir a oferta de
educação de qualidade, apreendidas nas ideias buscadas nos indicadores utilizados
para aferição de desempenho mediante testes em larga escala.
Em estudo sobre qualidade da educação realizado por Faria (1998) já aparecia
criticas ao posicionamento dos autores mencionados acima. Segundo a pesquisa
deste autor - realizada em período distinto de Sander (1995) e Davok (2006) - nesse
cenário estão presentes uma abordagem gerencialista e uma ideia instrumental de
avaliação que tem como objetivos medir, acompanhar e avaliar o êxito das reformas
administrativas bancadas por princípios e valores neoliberais.
A visão gerencialista, assumida no contexto do Brasil, estava vinculada à
reorganização global na década de 1990 e passou a avaliar a educação com
intenções quantitativistas, redirecionando seu papel e adaptando-a a esta nova
ordem. Assim, imprimiu-se um caráter de eficiência ao desempenho também na
educação nacional, além do próprio Estado. A qualidade do campo econômico
integrou a estrutura educacional em nosso contexto, trazendo aspectos próprios da
estrutura mercantil, diferentes da finalidade socialmente referenciada de educação,
tais como eficiência e eficácia para dentro da organização educacional.

Nessa

perspectiva, tais fatores desconsideram os elementos que compõem o cenário da
formação educativa no sentido mais integral, tais como: vida familiar, ambiência
cultural, domínio e desenvolvimento de conhecimentos, acesso à tecnologia, entre
outros.
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Dourado e Oliveira (2009) e Silva (2009), concordando com Faria (1998),
apontam que o conceito de qualidade da educação é amplo e não pode ser tratado a
partir de fatores separados ou específicos, como fizeram Sander (1995) e Davok
(2006), em seus estudos. Para os autores, é preciso analisá-lo numa dimensão mais
abrangente, além de resultados de eficiência e eficácia, ou simplesmente da
mensuração, por meio de provas objetivas. Para esse conjunto de autores, pensar a
qualidade é contemplar a educação como uma prática histórica, política e social.
Nessa linha deste pensamento, é possível dizer que a educação de qualidade
é um processo que se realiza em diversos contextos de espaço e tempo, considerando
dimensões internas ao ambiente escolar e as que extrapolam o espaço educativo, ou
seja, extensões extraescolares. Para esses autores, o conceito de qualidade vinculouse firmemente à ideia mercadológica, mesmo na escola pública, enviesando a ação
educativa para atender mais aos fins econômicos do que a cumprir, por meio de suas
práticas pedagógicas, o seu papel como educação de qualidade social. 3
Dourado e Oliveira (2009), Silva (2009) e Faria (1998), ao pesquisarem sobre
a dimensão da qualidade da educação, entendem-na como tema polissêmico e, por
isso mesmo, procuram discuti-lo, com intuito de compreendê-lo em suas diferentes
perspectivas e significados no campo das políticas educativas. Estes autores
divergem das pesquisas anteriores, de Sander (1995) e Davok (2006), quando
mostram que a qualidade da educação não pode ser alcançada com enfoques
fragmentados e mesmo com base apenas em resultados obtidos por meio de exames
mensuráveis, mas, pelo contrário, deve ser interpretada numa perspectiva integrada,
entre os diversos fatores e dimensões que compõem esse processo.
Para os autores, a qualidade da educação pode ser compreendida por duas
dimensões. A primeira é a dimensão extraescolar: abrange o espaço social, ou seja,
a realidade socioeconômica e cultural dos entes envolvidos no ato educativo; engloba
os direitos e as obrigações do Estado em assegurar educação básica, gratuita e
ampliada.

3

A qualidade social diz respeito aos elementos e/ou fatores internos ou externos à escola que contribuem para a
referência da educação escolar de qualidade social. Pode-se destacar: a organização do trabalho pedagógico e
gestão da escola; os projetos escolares; as formas de interlocução da escola com as famílias; o ambiente saudável;
a política de inclusão efetiva; o respeito às diferenças e o diálogo como premissa fundamental; o trabalho
colaborativo e as práticas efetivas de funcionamento dos colegiados e/ou dos conselhos escolares. Não se restringe
às fórmulas matemáticas, tampouco a resultados estabelecidos a priori e a medidas lineares descontextualizadas
dos processos educacionais. (SILVA, 2009).
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A segunda dimensão considera os fatores intraescolares que se referem às
questões do âmbito interno escolar: trata das condições de oferta do ensino, isto é,
tudo que envolve as circunstâncias e insumos para que o ato educativo aconteça;
trata-se também da gestão e organização do trabalho escolar, em que se inclui: o
projeto político-pedagógico, o tipo de condição de gestão, a formação docente,
profissionalização e prática pedagógica e, finalmente, no nível do aluno, a questão do
acesso, permanência e desempenho escolar.
Por certo período, outra ideia assumida como qualidade foi a que se referia à
universalização do acesso à educação como asseguradora da qualidade. Entendiase que o fato de se estar matriculado e dentro do espaço escolar já era sinônimo de
qualidade. Com o passar dos anos, e diante das mudanças de contextos e das novas
exigências surgidas mundialmente e nacionalmente, passou-se a compreender que
somente a ampliação das oportunidades de acesso aos serviços educacionais não
dava sustentação à qualidade da educação. Oliveira (2007) faz uma análise do direito
à educação baseada nas alterações pelas quais passou a educação no Brasil nos
últimos anos e aborda essa dimensão, questionando a ideia de universalização do
acesso ao espaço escolar como qualidade. Conforme já mencionado, o autor
reconhece que o acesso foi um passo importante, mas, gerou novos desafios para a
educação nacional.
Sobrinho (2008), ao tratar de avaliação e qualidade, critica as concepções
previamente estabelecidas por especialistas que definem critérios e padrões que
devem ser observados e, por conseguinte, tornaram-se matéria-prima de controle
acadêmico. Para estes, no contexto atual, qualidade é conformidade a padrões
estabelecidos, que geram resultados que culminam nos rankings4. Esse processo se
dá com as avaliações que aferem valores de medida e regulação. Para o autor, tal
concepção, tendência quase geral na contemporaneidade que se fundamenta na
medida, no controle e na certificação, anula a possibilidade de se pensar a educação
de qualidade como um processo participativo, formativo e reflexivo, geradora de
autonomia dos seus sujeitos. Ele concebe que a qualidade educativa ultrapassa a
dimensão dos conteúdos aprendidos, revelados em notas de exames e fórmulas. O

4Trata-se

de uma prática de mensuração de resultados, expressos em tabelas classificatórias, a fim de indicar quem
é melhor e quem é o melhor, comparando as informações entre regiões locais versus locais ou locais versus
internacionais. Iniciada no mundo empresarial norte-Americano, esta prática está voltada mais aos interesses dos
administradores e formuladores de políticas do que aos interesses de educadores. (BIESTA, 2012).
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autor evidencia, também, que a qualidade da educação é alcançada pela autonomia
pedagógica,

pela profissionalização dos educadores, pelo desenvolvimento

participativo dos currículos e, por fim, que seja uma educação de relevância social.
Tratando-se de uma discussão que muito recentemente ganhou evidência e foi
assumida efetivamente na pauta das políticas educacionais, percebe-se que as
produções e os estudos científicos que versam sobre a qualidade da educação ainda
são tímidos. A fim de compreendermos melhor o objeto pesquisado, apresentaremos
a seguir elementos que caracterizam a dimensão da qualidade presente na legislação
e em outros documentos norteadores da educação, como direito garantido pelo
Estado.

2.3 A GARANTIA DA QUALIDADE ASSEGURADA NOS DOCUMENTOS LEGAIS E
NORMATIVOS
O debate sobre a qualidade da educação, fomentado, sobretudo, a partir
das décadas 80 e 90, sinalizou, ideologicamente, a passagem de um período em
que a educação era circunscrita ao desempenho de uma função social, pautada
no cunho economicista e geradora de fatores produtivos, para um tempo, em que,
para além das ações governamentais quantitativas, fosse possível enfrentar nas
propostas políticas a dimensão qualitativa de acessos, universalização, sucesso
e permanência dos alunos nos espaços escolares.
Souza (2005) expressa que existe na América Latina, desde a década de
80, um viés de padrão uniformizador nas reformas educacionais. Este se pauta na
descentralização dos recursos financeiros e no estímulo à autonomia das
instituições educacionais, marcadas por um conjunto de indicadores que se
orientam pela gestão da qualidade.
O projeto de ofertar a educação de qualidade, exposto anteriormente,
tornou-se objeto das políticas educacionais no Brasil e foi assegurado legalmente
por meio dos documentos que regulam e normatizam a educação nacional. As
premissas fundamentais, seguramente, foram pautadas desde a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, até a Constituição Federal de 1988, que
reafirmou a necessidade de garantir ao povo brasileiro os direitos sociais básicos,
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incluindo uma educação de qualidade direcionada a formar para o exercício da
cidadania.
Na década de 1990, após discussões realizadas por educadores e
entidades educacionais representativas da sociedade, propôs-se uma nova LDB,
que foi contrariada com uma proposta substituída por outro projeto. De toda
maneira, a educação constituiu-se como um direito na LDB, aprovada em
dezembro de 1996, com o seguinte texto no Artigo 5, que teve a redação alterada
pela Lei n. 12.796, de 2013.
O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização
sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o
Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (LDB, 1996, p. 2).

Iosif (2007), ao discutir a questão da educação na escola pública, ressalta que
é necessário reconhecer os avanços trazidos pela LDB no que diz respeito à
especificação das responsabilidades e competências de cada esfera governamental
para com os níveis de ensino. A fixação das competências não excluiu, contudo, a
cooperação técnica e financeira entre as unidades federadas nem o princípio da
autonomia das mesmas. Na visão da autora há outra conquista resumida à
contribuição da LDB: a elaboração, em 1997, dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), os quais, ainda que limitados, inovaram na implementação das práticas
educacionais.
Ainda que a Lei tenha promovido avanços para a educação, ela também limitou
o acesso ao Ensino Fundamental e, com isso, pode ter favorecido as desigualdades
educacionais, no que se refere à conclusão da Educação Básica. Da mesma maneira,
quando se analisam os resultados de avaliações nacionais e internacionais em larga
escala, verifica-se que a LDB foi pouco eficiente para a melhoria da aprendizagem
dos alunos, uma vez que manteve uma dimensão conteudista e instrucionista. A
universalização e acesso ao Ensino Fundamental não garantiu a qualidade e
permanência dos alunos na escola.
A situação de reformas e mudanças no setor educativo, com ênfase nestes
períodos, gerou um significativo número de documentos legais e reguladores da
educação nacional, tais como a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei n. 9.394/96, mencionada acima, o Plano Nacional de Educação, Lei
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n. 10.172/2001, o Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE), em 2007; o
Plano de Metas Todos pela Educação, com o Decreto n. 6.094/2007, e o PNE
2014-2024, Lei n. 13005/2014, somando a colaboração entre os entes federados,
as famílias e a comunidade, tendo como objetivo a qualidade da educação básica.
A LDB desenvolveu um discurso político educacional voltado à melhoria da
qualidade da Educação Básica no país. Contudo, várias mudanças no Ministério
da Educação (MEC) causaram descontinuidade e o adiamento na proposição de
projetos que viabilizassem a qualidade da educação. A partir de 2006 foi criado,
pela Emenda Constitucional n. 53 (BRASIL, 2006), o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB). Este foi regulamentado pela Lei n. 11.494/2007 e pelo
Decreto n. 6.253/2007, tendo sua vigência entre 2007 a 2020. Em 2007, foi
lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) com o estabelecimento
de metas que fomentassem a valorização docente, o suporte técnico e um maior
investimento financeiro, tendo como principal objetivo a melhoria da qualidade da
aprendizagem nas diferentes modalidades de ensino.
Estes, por sua vez, promoveram, em âmbito nacional e regional, uma ampla
discussão dos rumos da educação básica brasileira entre 2006/2010, gerando
documentos norteadores da educação nacional, como por exemplo, as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, aprovadas pelo Conselho
Nacional de Educação em 2010. A justificativa para este documento foi a
necessidade de revisar todas as Diretrizes Curriculares que norteavam este nível
da educação. Dentre as “ideias-força”, as Diretrizes incluem à Educação Básica
um projeto de nação, bem como a democratização do acesso, permanência e
sucesso escolar com qualidade social, científica e cultural (BRASIL 2010).
Nessa perspectiva, indicava-se a necessidade de seguir revisando as
políticas vigentes e a proposição de outras efetivas, em vista de aprimorar os
processos de qualidade da educação nacional. Os debates se estenderam até o
ano de 2014, com um significativo atraso para a elaboração e a aprovação do PNE
Lei n. 13.005/2014, que tem como V diretriz, a
[...] melhoria da qualidade da educação” [e de acordo com A Meta 7] [...]
fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo
a atingir […] médias nacionais para o IDEB” entre os anos de 2015 e
2021(BRASIL, PNE, 2014, p. 13).
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O tema da qualidade da educação, mesmo expresso nos documentos
oficiais, não está claro no que diz respeito ao entendimento de seus múltiplos
significados. Os discursos atribuem às avaliações externas a competência de
produzir informações e dados diagnósticos sobre a qualidade do ensino ofertado
no sistema educacional brasileiro. Para Almeida (2013), o entendimento sobre
qualidade da educação produz inúmeras expectativas relacionadas a um tempo e
contexto, porque está ligado às necessidades de um determinado processo
histórico e social.
Libâneo (2008), analisando a Declaração de Jomtien -Tailândia (1990),
documento fundante da educação mundial nos últimos vinte e seis anos, explica
que, segundo tal registro, a qualidade da educação está vinculada a sua
capacidade de levar os indivíduos à aprendizagem de conhecimentos úteis,
habilidades de raciocínio, aptidões e valores. Tal postura reflete a ideia de que a
escola deve contribuir com o desenvolvimento humano, o qual é visto num sentido
restrito de formar a pessoa para contribuir com a economia, como ser produtivo,
desconsiderando outros aspectos importantes para a constituição do ser humano.
Os demais documentos aqui analisados apresentam também esta mesma postura,
como já demonstramos.
Essa concepção contida em Libâneo (2008) é compartilhada por Dourado e
Oliveira (2009), que, ao discutirem sobre as perspectivas e desafios da qualidade
em educação, dizem que a qualidade pode ter como base a noção de educação
como direito social ou como mercadoria.
Como direito social, a qualidade seria entendida como um processo
complexo e amplo, atrelado a várias dimensões, sendo impossível defini-la de
maneira estandartizada, na qual os números teriam a prevalência. Qualidade,
portanto, compreenderia um “conjunto de qualidades” que precisa considera r
diferentes aspectos envolvidos nesse processo. Entendida como mercadoria, a
qualidade é definida com base em padrões; modelo único e não considera os
diversos fatores que influenciam o processo educacional.
Neste contexto, concordamos com os autores que o IDEB não é suficiente
para aferir a qualidade da educação em qualquer espaço, mas, é o único índice
objetivo nacional e, ao mesmo tempo, por unidade escolar com o qual os
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pesquisadores podem trabalhar neste momento histórico e a partir do qual as
políticas têm sido desenvolvidas estrategicamente.
O capítulo seguinte abordará a relação entre as avaliações externas e a
influência destas nas políticas educacionais pela busca da qualidade da educação.
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CAPITULO 3 - A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NO CENÁRIO DAS POLÍTICAS DE
AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA

Considerando que a qualidade da educação brasileira tem sido dada em função
dos resultados das avaliações sistêmicas, neste capítulo, nosso objetivo é discutir a
presença deste conceito contido nessas avaliações.
Para tanto, iniciamos por explorar a avaliação em termos nacionais,
aprofundando-a com uma análise do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) e, por fim, focamos nossas discussões sobre o impacto desses resultados no
Município do Rio de Janeiro.
Oliveira (2007), procurando compreender a natureza de mudanças políticas e
econômicas e, mais ainda, o impacto destas na educação, afirmou que para adequarse ao cenário mundial e enfrentar as exigências sociais que surgiram na realidade
nacional, o Brasil precisou empreender reformas educacionais a partir dos anos 90 e
optou por priorizar e expandir o Ensino Fundamental, tentando tornar o acesso
democrático, de modo que pudessem ser inseridas ao sistema educacional parcelas
da população que até então estavam à margem deste.
No início daquela década, houve a Conferência de Jomtien -Tailândia (1990),
que debateu sobre as necessidades básicas de aprendizagem e, ao final, reconheceu,
em seu documento, a existência de graves deficiências na educação desenvolvida
naquele momento histórico e a necessidade de aprimorá-la, bem como de insistir para
torná-la mais acessível.
No que se refere à avaliação da educação atrelada à qualidade, a Declaração
Mundial sobre Educação para Todos diz que:
[...] a prioridade mais urgente é melhorar a qualidade [...] daí a necessidade
de definir, nos programas, os níveis desejáveis de aquisição de
conhecimentos e de implementar sistemas apropriados de monitoramento e
de avaliação de desempenho que considerem as diferenças culturais e se
baseiem em padrões de qualidade acordados nacional e regionalmente.
(DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990, p. 4).

A Conferência, destacando a garantia do acesso e da universalização da
educação básica, definiu as seguintes metas para o fortalecimento da qualidade da
educação básica: 1a. satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, 2 a.
expandir o enfoque, 3a. universalizar o acesso à educação e promover a equidade, 4a.
concentrar a atenção na aprendizagem, 5a. ampliar os meios e o raio de ação da

38

Educação Básica, 6a. propiciar ambiente adequado à aprendizagem, 7 a. fortalecer as
alianças, 8a. desenvolver uma política contextualizada de apoio, 9 a. mobilizar recursos
e 10a. fortalecer a solidariedade internacional.

3.1 O BRASIL E O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Como participante e signatário dessa Conferência, o Brasil fixou acordos com
organismos financeiros internacionais, focados especificamente na educação
fundamental, enfatizando a continuidade de avaliações externas para este nível e, ao
mesmo tempo, propôs a ampliação para todo o sistema educacional. Assumiu como
compromisso as orientações e as metas quantitativas definidas em Jomtien -Tailândia
(1990) para o Ensino Fundamental e planejou ações visando ao progresso qualitativo.
Em 905, portanto, o país reafirmou a necessidade de desenvolver, nos anos
subsequentes, um sistema de avaliação da educação básica, para verificar o
desempenho da aprendizagem dos alunos, gerando informações para a melhoria dos
planos e de programas de qualificação educacional.
Segundo Heyneman (2005), estruturar processos de avaliação da educação é
uma possibilidade nova, a qual se iniciou nos Estados Unidos, na década de 1960,
como resposta aos problemas de falta de qualidade das instituições educacionais no
País. No Brasil, estas práticas foram introduzidas trinta anos depois, com o
desenvolvimento de variados modelos de avaliações, que são realizadas
regularmente. Fernandes e Veloso (2006), ao analisarem as recentes propostas para
a melhoria da qualidade da educação, ressaltaram que a criação do sistema de
avaliação educativa no país foi uma inovação fundamental da política educacional,
tendo como objetivos desenhar políticas eficazes.
De acordo com os referidos autores, a organização do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) constituiu-se como uma mudança possível na
política educacional, com o objetivo de reverter o quadro de indicadores de baixa

5

Faz-se mister dizer que já em 1988 tivemos no Brasil os primeiros ensaios de experiências de avaliação em larga escala da
educação básica. O MEC aplicou em alguns estados pilotos o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Público (Saep) de 1o
grau. As forças propulsoras foram o Banco Mundial e o acordo firmado entre MEC e Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (Bird). (BONAMINO & FRANCO, 1999).
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qualidade no país. É sabido, claramente, que a construção do sistema se deu numa
arena de desvios e conflitos, mas continua sendo, no momento presente, propiciadora
de dados – mesmo que estes não resultem 100% em estratégias e resultados voltados
para criação de condições que contribuam para a melhoria da qualidade educativa.
Conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP, 2016), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB),
criado em 1988, realizou a primeira avaliação da educação em 1990. No ano de 1995,
passou a existir dados comparáveis por meio de diversas modificações metodológicas
e, atualmente, é composto, por três diferentes avaliações em larga escala, sendo:
Avaliação Nacional da Educação (ANEB), Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
– Anresc (Prova Brasil) e Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). Cada uma delas
possui características e objetivos distintos.
Ainda, segundo o INEP (2016), a ANEB realiza avaliações de caráter amostral
de alunos matriculados nos 5o anos e 9o anos nas redes pública e privada. Esta
análise contempla também o 3o ano do Ensino Médio. O objetivo principal é verificar
a qualidade da oferta, a equidade e a eficiência da educação. A Prova Brasil, criada
em 2005, avalia a qualidade do ensino e aprendizado dos alunos de escolas públicas
urbanas dos 5o e 9o anos do Ensino Fundamental, tem caráter censitário e, por isso,
todas as escolas públicas são avaliadas. Isso permite que seja calculada a nota de
cada escola, possibilitando a elaboração de mecanismos de accountability6 das
escolas em função dos resultados.
A ANA, incorporada ao SAEB em 2013, avalia censitariamente alunos do 3 a
ano do Ensino Fundamental das escolas públicas, focando nos níveis de alfabetização
e letramento em Língua Portuguesa, alfabetização e matemática. Examina também,
as condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das escolas. O SAEB foi, por certo
período, o indicador de qualidade da educação mais utilizado no país. Em 2007, mais
especificamente no dia 24 de abril, o Governo lançou o chamado Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo nascimento foi simultâneo à promulgação
do Decreto n.º 6.094, que tratava sobre o “Plano de Metas Compromisso Todos pela

6O

termo accountability é traduzido do inglês como transparência, responsabilização, rendição de contas. São
programas que fazem as comparações ou cruzamentos de dados para gerar informações padronizadas. A ideia é
responsabilizar os atores envolvidos no processo educacional pelos resultados e, assim, criar incentivos para a
melhoria do desempenho. (FERNANDES, 2007).
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Educação”, o qual é considerado o balizador do PDE, que contemplou também outras
ações do MEC, dentre elas a criação do IDEB.
Saviani (2007) salienta que o mote do PDE seria enfrentar a questão da
qualidade da educação. Ele foi criado e recebido, segundo o autor, como um plano
que daria conta dos problemas referentes ao ensino ministrado em toda a rede de
educação básica do Brasil. É certo que na ocasião do seu lançamento enfrentou
críticas e manifestações que se contrapunham ao objetivo, talvez um tanto
presunçoso, de solucionar os problemas da educação nacional. Vale dizer, ainda, que
o PDE foi lançado enquanto o PNE (2001 – 2011) estava vigente. Dado o contexto e
as circunstâncias, foi questionado se aquele poderia ser caracterizado como Plano de
Educação ou poderia ser assumido como um conjunto de ações. A original novidade
do PDE, diferente de outros Planos, seria centrar foco no problema da qualidade da
educação básica brasileira.
Naquela mesma ocasião, e sabendo que o PDE seria o plano que abrangeria
todos os programas de desenvolvimento, o Ministério lançou o Índice de Avaliação da
Educação Básica (IDEB), como um dos Programas para enfrentar a questão da
qualidade, inserindo nele pautas que estavam em sua agenda. Além do IDEB, foram
desenvolvidos, também, a “Provinha Brasil” e o Piso do Magistério. A seguir
contextualizaremos com mais detalhes as caraterísticas do IDEB.

3.2 O ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) E SUA RELAÇÃO
COM A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Inserido no conjunto de Políticas de Avaliação da Educação, o IDEB foi
elaborado com base em pesquisas realizadas pelo INEP, com foco específico de
avaliar o nível de aprendizagem dos alunos das escolas públicas dos Municípios e
unidades da Federação, combinando, no que se refere aos aspectos técnicos, os
resultados de rendimento da Prova Brasil/SAEB com os dados de evasão e repetência
do Censo Escolar. Conforme Decreto n. 6.094/2007:
Art. 3º - A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com
base no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo Inep, a partir dos
dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos
alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação
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Básica - SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (BRASIL, 2007, p. 3).

No mesmo ano, o Plano de Metas estabeleceu objetivos progressivos de
desempenho desse índice, para que até 2022 sejam alcançados os mesmos
resultados obtidos pelos países que integram a OCDE. Para isso, o País, até 2022,
instituiu um sistema de accountability nacional (ALVES; SOARES, 2013).
O IDEB é, hoje, o principal índice de avaliação de qualidade da Educação
Básica, dadas as devidas margens de equívocos que podem ser resultantes deste e,
por isso, será a referência de partida – juntamente com os documentos legais e das
escolas – para análise das concepções de qualidade que pretendemos verificar nas
práticas pedagógicas de professores, gestores e alunos na realidade escolar.
Conforme informações, presentes no site do MEC, o IDEB inicia sua trajetória
histórica em busca de resultados no ano de 2005. Com ele foram estabelecidas metas
bienais de qualidade a serem atingidas não apenas no contexto do Brasil como um
todo, mas em ambientes específicos de escolas em municípios e estados. Para o
Ministério da Educação, o avanço nos resultados de desempenho das escolas e das
instâncias locais de governo, colabora conjuntamente para que o país progrida e
alcance o nível educativo da média de países da OCDE. O salto qualitativo deverá ser
de 3,8, registrado em 2005, para um IDEB igual a 6,0 em 2022. Nesta ocasião será
festejado o bicentenário do país.
As avaliações são elaboradas com base em diretrizes e matrizes curriculares
para as diferentes etapas e níveis de escolarização. Uma vez aplicados os testes
padronizados, pressupõe-se que seja possível examinar e qualificar. É importante
dizer que essa maneira de aferição da qualidade enfrenta resistências no contexto
educacional. Mas, com todas as objeções possíveis, em relação ao Ensino
Fundamental, etapa obrigatória de escolarização, a aferição de qualidade que se
serviu de testes, permitiu constatar que a ampliação do acesso não eliminou fortes
desigualdades regionais dentro do sistema educacional brasileiro.
Saviani (2007), ao analisar a proposta global do projeto do MEC sobre o Plano
de Desenvolvimento da Educação, mostra que o elemento distinto do IDEB é enfrentar
o problema da qualidade do ensino realizado nas escolas da Educação Básica e atuar
com o objetivo de solucioná-lo. Este enfoque é resposta a necessidades expressas
pela sociedade frente ao fraco desempenho das escolas, revelado, como dito
anteriormente, pelos indicadores nacionais e internacionais do rendimento dos
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estudantes. Segundo o autor, as avaliações têm apontado para que a educação
municipal viva um período de sufoco, dada a opção política de transferir aos
Municípios a responsabilidade principal pelo Ensino Fundamental.
A educação nacional, depois dos anos 80, passou por reformas para atender
às demandas crescentes de expansão de vagas, assunto já tratado anteriormente. As
transformações foram impulsionadas também pelo desenvolvimento do país. Nesse
contexto, a discussão sobre a qualidade da educação brasileira tornou-se foco de
debates em ciclos de estudos e também de realização de pesquisas acadêmicas, com
ênfases distintas. Dentre os aspectos tratados pelas investigações mencionadas,
destacam-se a dimensão do acesso-fluxo, dos investimentos em infraestruturas, da
formação e profissionalização dos professores, da qualidade no ensino superior,
dentre outros problemas que persistem na educação nacional e precisavam ser
analisados, objetivando uma melhor compreensão sobre o tema da qualidade da
educação brasileira. Serão apresentados a seguir alguns resultados de trabalhos
desenvolvidos sobre a avaliação da educação relacionados com a busca pela
qualidade da educação.
As pesquisas de Fernandes e Natenzon (2003), relativas ao tema da qualidade
da educação, com foco específico na queda do desempenho escolar nas séries da
etapa fundamental, evidenciaram, em seus resultados, que comparar diferentes
gerações, e não séries em anos distintos, pode ser a forma e o meio mais assertivo
de avaliação para se identificar mudanças na qualidade das oportunidades
educacionais oferecidas pelo sistema. Albernaz, Ferreira e Franco (2002), ao invés de
compararem o desempenho de determinadas séries em anos distintos, após
pesquisarem sobre qualidade e equidade na educação brasileira, com base nos dados
do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e também das Pesquisas
Nacionais por Amostra de Domicílios (PNAD), apontaram nos resultados que fatores
intraescolares,

como investimentos em insumos, formação/qualificação dos

professores que atuam nas escolas e infraestrutura física incidem na qualidade e na
equidade da educação brasileira, especificamente da educação básica.
Em pesquisa realizada em anos seguintes, por Franco (2004), sobre a questão
do acesso e fluxo, os resultados obtidos enfatizaram que ainda persistem, mesmo
diante dos progressos feitos na realidade educacional brasileira, sérios problemas que
necessitam de atenção quando falamos de faixa etária e etapa correspondente ao
fluxo de alunos. As investigações mencionadas mostram que as duas dimensões,
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fluxo e qualidade, precisam ser discutidas de maneira integrada, na tentativa de
avançarmos para uma educação de qualidade. As análises se basearam em dados
de pesquisas em larga escala, nas quais o desempenho de alunos brasileiros tem se
mostrado bastante baixo. O autor também considera que a mudança no fluxo afeta
significativamente os indicadores de qualidade.
Franklin (2011), ao analisar a qualidade da educação com base no IDEB,
constatou que apenas a igualdade no acesso e a permanência na escola não bastam
para garantir a qualidade educativa e assegurar a emancipação necessária do
indivíduo para a efetiva democratização da sociedade. Verificou que, para além da
garantia de vaga aos estudantes e a terminalidade das etapas do sistema
educacional, faz-se necessário pensar o ensino de qualidade em sua abrangência de
processos, com base em avaliações do Ensino Fundamental ofertado.
O autor evidenciou, em sua pesquisa, que experiências de educação de
qualidade: ensino e aprendizagem bem-sucedidas, com base nos índices de
desenvolvimento, que não sejam estandardizados e controlados, precisam ser
estudadas; e os resultados de sucessos e mesmo os equívocos, divulgados. Ele
procura compreender como um Município com condições socioeconômicas que
parecem desfavoráveis pode obter destaque de desempenho educacional pelo IDEB.
De acordo com Franklin (2011), o IDEB abre caminho fértil para pesquisas
educacionais que investiguem a razão do sucesso de uns e do fracasso de outros,
visando sempre à superação das desigualdades educacionais. O estudioso
demonstra que outros indicadores de qualidade poderiam ter sido considerados na
pesquisa realizada, além das condições socioeconômicas desfavoráveis.
Em mais uma pesquisa sobre a avaliação da educação básica, Neto (2006)
focalizou seus estudos nos resultados do SAEB e investigou como estas informações
do Ensino Fundamental na rede pública não são utilizadas por gestores e professores
para planejar a ação educativa de maneira efetiva, visando superar as fragilidades da
qualidade da educação nos aspectos evidenciados por esses resultados. O autor
concluiu que os resultados são desconhecidos e pouco compreendidos e, por essa
razão, não são considerados nos planejamentos dos processos educativos, mesmo
que as avaliações sejam relevantes, em tese, para os profissionais da educação.
O desenvolvimento destas pesquisas indica que existem entraves entre a
recepção das informações – que se tornam subsídios para as discussões acerca da
qualidade e servem como marcos orientadores para as ações desenvolvidas – e a
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prática de assumi-los no aprimoramento de padrões que indicam a qualidade da
educação a ser perseguida. Para Neto (2006), ainda, falta convencimento de que os
resultados de avaliações, se bem elaborados, têm importância caso considerados os
objetivos para os quais foram construídas. O autor aponta como lacunas a
investigação das concepções de qualidade pelas escolas e a maneira como os
resultados recebidos influenciam e alteram as práticas pedagógicas no cotidiano
escolar, podendo contribuir no processo de melhoria da educação nacional.

3.2.1 Trajetória dos Instrumentos de Avaliações da Educação no Rio de Janeiro

A proposta de avaliação educacional no contexto internacional data de 1930 e
se configura a partir da realidade norte-americana que buscava um diagnóstico da
educação básica, conforme literatura que trata do tema. Esta expectativa de elevação
dos padrões de desempenho educativo desencadeou no mundo ocidental
concentração de esforços para obter resultados destes processos.
Alves e Franco (2008) concordam que para se conhecer a realidade
educacional de um país, faz-se necessária a obtenção de dados de oferta
educacional: acessar os sistemas de ensino, mapear o fluxo dos alunos e avaliar o
desempenho deles.

No Brasil, conforme especificado, a partir dos anos 90, a

avaliação educacional ganhou expressividade como tendência assumida e
incorporada tanto nos discursos quanto na aplicação desta, num contexto de
promoção de reformas educacionais. Vale destacar, porém, que a vinculação de
avaliação no planejamento educacional já está presente na realidade brasileira, desde
1930, mesmo que tenha ganhado forças a partir da década de 80.
Freitas (2007) afirma que foram necessárias mais ou menos cinco décadas
para que a avaliação externa, em larga escala, centralizada e com foco no rendimento
do aluno e no desempenho dos sistemas de ensino viesse a ser introduzida como
prática sistemática no governo da educação básica brasileira.
Para Iosif (2007), a incorporação de sistemas de avaliação nas políticas
educacionais brasileiras fez com que estados e municípios adotassem modelos
distintos de avaliações, com aspectos característicos próprios. Seguindo por essa
linha, as regulações internacionais sofrem mudanças e leituras distintas, desde sua
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concepção, até o nível das regulações locais. Esse processo se dá pela própria
descentralização do papel do Estado.
Mainardes (2006) aponta que as agências internacionais influenciam o
processo de criação de políticas nacionais. Porém, tais influências são em sua
maioria, recontextualizadas e reinterpretadas pelos Estados-nação. Para o autor,
pode existir a migração de políticas, mas tal processo não é realizado como mera
transposição ou transferência, porque a recontextualização implica na ressignificação
destas nos espaços regionais próprios.
O Rio de Janeiro, um dos Estados da Federação, influenciado pelo impulso da
política Federal, assumiu, desde 1999, em sua agenda educativa, o propósito de
estruturar mecanismos de avaliações padronizadas, direcionadas à melhoria da
qualidade do ensino.
O primeiro mecanismo de avaliação elaborado pelo Estado foi o programa Nova
Escola, instalado no ano 2000, tendo como principal objetivo o monitoramento do
padrão de qualidade do ensino público no Rio de Janeiro. Esta forma de avaliação e,
em essência, de responsabilização, previa a captação de dados para diagnóstico da
realidade escolar, análise das informações recebidas e posterior utilização delas em
políticas públicas, visando a melhoria das condições dos atores envolvidos no
cotidiano da escola.
Brooke (2006) ressalta que o Programa Nova Escola teve como intenção
principal tornar público os resultados das escolas estaduais e, consequentemente,
associá-los a desempenhos na avaliação e gratificação. Para ele, o foco seria a
tentativa de melhorar a gestão das escolas estaduais e de responsabilizar seus
gestores e outros profissionais pelos resultados de desempenho dos alunos. Em 2008,
o Programa Nova escola foi substituído pelo Sistema de Avaliação do Estado do Rio
de Janeiro (SAERJ). O objetivo deste último é continuar o monitoramento do padrão
de qualidade do ensino e promover a qualidade da educação ofertada pelo Estado.
O PNE (BRASIL, 2014), no artigo 11, indica que o exame da Educação Básica,
através do Sistema de Avaliação, será fonte geradora de informações para avaliar a
qualidade da educação e, por conseguinte, nortear a formulação de políticas desse
nível de ensino. Nesse contexto, Ronca (2014) destaca que o PNE 2014-2024, na
sua proposta textual, evidencia um modelo de sistema de avaliação que favorece
somente indicadores de rendimento escolar e não trata de apresentar elementos
sobre as condições de desigualdades presentes nas realidades escolares, evitando,
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assim, a orientação de um ensino que tenha como finalidade a realização de testes e
exames.
Em 2009, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ)
lançou o sistema de avaliação externa da educação, a Prova Rio (provas de Português
e Matemática). Trata-se - segundo consta no portal da Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro - de uma Avaliação Externa do Rendimento Escolar que
tem como objetivo verificar a qualidade do ensino na Rede, recolhendo indicadores
comparativos de desempenho que servem como base para tomadas de decisões no
âmbito da escola e nas diferentes esferas do sistema educacional. A Prova Rio tem
como parâmetro metodológico a Prova Brasil, no que diz respeito à matriz e à escala.
A mesma avaliação incide, inclusive, em relação à fixação de políticas de
bonificações e premiações para professores e gestores que cumprem as metas,
alcançando o sucesso estabelecido pela Secretaria. Conforme informações
disponíveis no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, outra ferramenta que compõe a
política de premiação do município do Rio de Janeiro é o Índice de Desenvolvimento
da Educação do município do Rio de Janeiro (IDERio), estabelecido em 2010, através
do Decreto n. 32.416/10. Este índice servia, conforme Art. 1 o, como parâmetro para
conceder prêmio de desempenho anual aos servidores lotados nas Unidades
Escolares da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino que atendem aos Anos
iniciais e Anos finais. Estava constituído, pois, por dois critérios complementares:
desempenho dos alunos na PROVA RIO (para avaliação de quanto esses alunos
aprenderam) e o fluxo escolar (em quanto tempo aprenderam), calculado, numa
escala de zero a dez.
Os critérios, porém, foram alterados pelo Decreto 33.399/11, presente no Art.
2o, que estabeleceu que o prêmio deveria ser concedido a cada dois anos, aos
servidores das Unidades Escolares que envidando esforços, atingissem as metas
previstas com relação ao IDEB nos anos ímpares, e no IDERio, nos anos pares.
Andrade (2008) expressa que as avaliações apresentadas acima, tanto do
SAERJ, quanto da Prova Rio, impactam os profissionais da educação, configurandose como políticas de responsabilização, pois se caracterizam pelo estabelecimento de
padrões educacionais mínimos para cada ano escolar, realização de testes de
proficiência para averiguar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes e
publicação e divulgação dos resultados dos testes escolares acompanhados do
compromisso de melhorar o desempenho dos alunos nos testes.
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Brooke e Cunha (2011), no que diz respeito à política de responsabilização,
concordam que ela está vinculada aos resultados apresentados pelos alunos. No
mesmo sentido, Afonso (2009) aponta que existe, nesta política, uma dimensão de
punição por maus resultados e premiação e recompensa material ou não, pelos
resultados obtidos.

3.3 OS RESULTADOS DO IDEB NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

A década de 1990, segundo o que vimos até o momento, foi um período
marcado pela ampliação de estudos, pela elaboração de instrumentos e metodologias
de avaliação, focadas no diagnóstico sobre a educação nacional e os fatores
relacionados à eficácia escolar.
Para Brooke e Soares (2013), durante anos, a pesquisa educacional enfatizou
os aspectos sociais e políticos da educação, com destaque no direito ao acesso
escolar. Depois de 1995 verificou-se a necessidade de olhar o campo educativo na
perspectiva dos resultados com base em dados descritivos do desempenho dos
alunos a serem utilizados como monitoramento.
Nesse mesmo contexto, a qualidade da educação ganha centralidade como
objeto de regulação federal, exigindo, para tanto, a criação de sistema de dados
educacionais atrelados a um quadro de avaliação nacional, sendo ambos elementos
de uma boa gestão da educação para gerar credibilidade.
Lançado em 2007, o IDEB mede por meio do fluxo escolar e da nota das
avaliações externas (ANEB e ANRESC), o progresso da educação nacional,
considerando Estados, Municípios e escolas. Como já visto, este indicador pretende
servir de base para traçar metas do Plano de Desenvolvimento da Educação, em vista
de melhorias das unidades escolares.
Mainardes (2006) aponta que a série histórica dos resultados do IDEB se
origina em 2005, quando foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem
atingidas. O objetivo, com esse processo, é a evolução conjunta para que o Brasil
atinja um nível semelhante ao de outros países da OCDE. O salto esperado em média
numérica é de 3,8, registrada em 2005, para 6,0, em 2022.
O IDEB, como índice padronizado e quantificável, torna-se, no contexto
nacional, uma importante ferramenta que possibilita identificar o quanto cada escola
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precisa avançar, porém, está limitado no que diz respeito a conhecer as
características socioeconômicas que compõem os cenários das escolas e os fluxos
escolares. Da mesma maneira, as avaliações não abarcam as especificidades das
práticas pedagógicas que se desdobram nos processos educativo locais.
O Rio de Janeiro, em 2013, recebeu enfoque entre as regiões que se
destacaram no país, ocupando as primeiras posições no ranqueamento da última
avaliação do IDEB (2013/2014). Com base em entrevista concedida ao G1, foi
confirmado que a rede estadual obteve a 3ª melhor nota (3,66) no ranking IDEB
2013/2014, saltando positivamente da 26a colocação no IDEB 2009/2010.
De acordo com o Secretário que ocupava a pasta na ocasião:
Estamos em êxtase. Foi muito sofrimento. É um resultado com substância e
inquestionável. O Rio de Janeiro foi um dos estados que mais [avançou] no
fluxo escolar (cálculo da aprovação), a rede estadual cresceu também no
índice de desempenho, que é a nota da Prova. [...] Comemoramos também
a queda do índice de abandono escolar [...] foi o que mais avançou em
proficiência e o quarto que mais cresceu em fluxo [...] Na avaliação da
secretaria estadual, os resultados refletem ainda sucesso da pasta em sua
estratégia para equalizar a falta de professores na rede. (GLOBO.COM,
2014).

Na mesma ocasião, foram divulgados também os resultados da Secretaria
Municipal de Educação (SME – RJ) e constatou-se que os índices 2013/2014 não
superaram a meta estabelecida pelo IDEB. A SME, naquele contexto, analisou como
positivo o resultado do IDEB dos anos finais das escolas da rede.
A meta estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) era de 4,6, mas as
últimas séries do ensino fundamental ficaram com índice 4,4. Para a SME, o baixo
resultado foi decorrente dos oitenta dias de greve dos professores. Procurou-se
evidenciar que os dados mostravam que a capital havia alcançado índice de 5,3 nos
anos iniciais do ensino fundamental e isso deveria ser sinal de um aprendizado
consistente. Tendo em vista a melhoraria do desempenho, a SME assumiu o
compromisso de planejar ações destinadas aos 5º e 9º anos, procurando qualificar o
aprendizado em língua portuguesa e matemática.
O resultado obtido, sobretudo pelo Estado, nas palavras do Gestor da Pasta,
pode sinalizar o esforço realizado pela Educação Pública na busca por uma educação
de qualidade, não só na perspectiva dos conteúdos avaliados, mas também no que
se refere a outros fatores internos às escolas. Este olhar, para além da elevação dos
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índices, representaria também um movimento voltado para a promoção do
desenvolvimento integral dos alunos.
A pretensão de melhorar a qualidade de educação não pode, portanto,
desconsiderar o caráter pedagógico, tampouco, esquecer as características e
peculiaridades de cada escola. Nesse sentido, além da dimensão da qualidade, outro
componente a ser entendido é a equidade, compreendida como redução das
desigualdades internas do sistema ou da escola. Deve haver, portanto, equidade entre
escolas da mesma rede e entre alunos da mesma escola.
De acordo com Almeida (2013), as avaliações externas padronizadas, que
buscam em sua quase totalidade diagnosticar o sistema educacional e verificar a
qualidade das ofertas de educação, geram debates entre aqueles que são favoráveis
e os que são contra esse tipo de verificação. Segundo a autora, as críticas em
oposição aos modelos padronizados se dão pela percepção de fragilidade dos
instrumentos que medem “o real trabalho” no contexto da escola e das salas de aula,
negando, em sua maioria, o caráter multidimensional das práticas educativas. As
críticas também se referem às subjacentes intenções de uso dos resultados pelos
gestores públicos, à avaliação através de medição de desempenho de estudantes, às
interpretações que os resultados propiciam e, sobretudo, às consequências geradas
pelo sistema de avaliação, tais como o ranqueamento, a mercantilização e a
segregação educacional.
Estas discussões, seguramente, têm reflexos nos espaços escolares, fazendo
com que gestores, professores e alunos lidem com os resultados que chegam,
apropriem-se das dinâmicas que os orientam e tentem compreender como estes frutos
da análise podem interferir na sua prática cotidiana.
Esteban (2009), ao pesquisar sobre o processo de avaliação da alfabetização
nacional, afirma que ainda que os documentos oficiais tratem da avaliação como
proposta comprometida com a qualidade e com a equidade da educação, tal projeto
permanece desarticulado do cotidiano, deixando de lado as complexidades sociais e
culturais, nas quais estão inseridos os alunos e os processos que efetivamente estão
acontecendo nas unidades educativas, já que a centralidade está na elevação das
médias de desempenho por medições.
Outros autores, como Pipolo (2010), consideram que os sistemas de avaliação
podem favorecer o desenvolvimento de políticas e ações pedagógicas que contribuam
efetivamente no processo de aprendizagem e o sucesso dos alunos. Ressaltam,
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porém, a importância de se criar uma cultura de avaliação que colete informações
úteis sobre as escolas, identificando problemas e limitações, potencialidades e
alternativas que auxiliem na definição de práticas eficientes, de saberes que se tornem
objetos de reflexão e, ao mesmo tempo, promotores de processos de planejamento.
Carrasco e Torrecilla (2009) defendem a proposta de avaliar, monitorar e
analisar a qualidade da educação, mas salientam que o rendimento escolar não pode
ser interpretado como qualidade educativa. Para os autores, qualidade em educação
está relacionada à apropriação das aprendizagens realizadas pelos alunos, bem como
com o desenvolvimento integral e participação destes na sociedade.
Nota-se, desta maneira, que no campo acadêmico claramente falta consenso
no que diz respeito às avaliações padronizadas da educação, uma vez que estas não
consideram as preocupações presentes no cotidiano escolar e os impactos gerados
nas experiências de educadores, professores, alunos que compõem estes espaços.
A qualidade da educação não pode, portanto, ser sintetizada por um único indicador
que se pauta em cálculos estatísticos de custoso entendimento e por padronizações
das proficiências em matemática e de língua portuguesa e suas respectivas médias.
É importante conhecer que outros elementos compõem os cenários da realidade
cotidiana das escolas e dos atores envolvidos.
Sales e Passos (2008) defendem que a polissemia do vocábulo qualidade, que
pode se referir ao ensino, à educação ou à escola é difícil de se explicar e dizer o que
é. Para eles, é perceptível que de uma maneira geral se sabe do que se trata, mas há
dificuldades, ainda, diante da pouca literatura acadêmica sobre a questão, de definila na íntegra.
No capítulo seguinte, diante da inviabilidade de se definir a qualidade da
educação por meio dos resultados padronizados das avaliações em larga escala,
buscaremos ampliar esta concepção a partir das percepções de alunos, professores
e gestores, com objetivo de compreender o que, na prática cotidiana, pode influenciar
e promover a melhoria da educação, mesmo ciente da complexidade da tarefa, em
razão dos sentidos polivalentes do que estamos nos propondo conceituar. Conforme
Verdum (2010), a concepção e conceituação da qualidade em educação estão
sujeitas e relacionadas a uma dimensão histórica, alterando-se no tempo e espaço,
dadas as necessidades sociais de cada época e contexto.
Delimitamos como campo de pesquisa quatro escolas públicas municipais do
Rio de Janeiro. Nossa escolha se baseou nos resultados do IDEB 2013, e, sobretudo,
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por não ter atingido e superado a meta nos anos finais do ensino fundamental neste
período e mediante o compromisso assumido naquele contexto, de implantar ações
para reverter, mesmo que com foco na Língua Portuguesa e Matemática, tais
resultados.
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CAPÍTULO

4

-

INFLUÊNCIA

DOS

FATORES

INTRAESCOLARES

NOS

RESULTADOS DO IDEB EM QUATRO ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO

Neste capítulo, o objetivo é apresentar a concepção de professores, gestores
e estudantes de escolas públicas do Rio de Janeiro sobre a qualidade da educação e
como esta influencia a prática pedagógica das escolas.
Cabe lembrar, conforme apresentamos e descrevemos na introdução, que
estamos analisando as dimensões intraescolares, que Dourado e Oliveira (2009),
dividem em quatro planos: plano do aluno, plano do professor, plano da escola e o
plano do sistema.
Em nossa pesquisa entendemos que esta dimensão perpassa todas as outras
que se referem aos sujeitos agentes do processo educativo. Por esta razão, não há
uma análise exclusiva, em nosso texto, das questões infraestruturais. Estas
aparecerão conjuntamente na análise das dimensões relacionadas aos sujeitos.
Neste capítulo, também organizaremos e analisaremos os dados coletados na
pesquisa de campo que
É o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a
população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais direto.
Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou
ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem documentadas [...]
(GONSALVES, 2001, p. 67).

Como

instrumento de

coleta

de

dados

optamos por questionários

semiestruturados para os estudantes e professores e entrevistas para os gestores.

4.1 A COLETA DE DADOS

A Pesquisa de Campo foi realizada no Município do Rio de Janeiro entre os
meses de maio e junho de 2016. Conforme dados obtidos no site da Prefeitura do Rio
de Janeiro, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ) é
composta por 1.493 unidades escolares, sendo 1.004 escolas de Ensino Fundamental
e 489 unidades de Educação Infantil, totalizando 654.454 alunos matriculados.
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Desses, 491.822 são do Ensino Fundamental, grupo de nossa pesquisa. A SME-RJ
possui um quadro de 40.324 professores, sendo 3.165 de Ensino Fundamental.
A

exploração

realizada

foi

de

caráter qualitativo.

Alves-Mazzotti

e

Gewandsznajder (2000) enfatizam a dimensão transformadora das ciências sociais e
a abordagem qualitativa e crítica como aquela que prima pela relação, ou seja,
investiga-se o que ocorre nos diferentes grupos ou instituições, relacionam-se as
ações dos indivíduos com a cultura, as estruturas sociais e políticas, tentando
compreender como as redes de poder são produzidas, mediadas e transformadas.
O público alvo da pesquisa foram alunos, professores e gestores de quatro
escolas públicas pertencentes a três Coordenações Regionais de Educação do Rio
de Janeiro (2a CRE, 4a CRE e 7a CRE). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas
com os gestores e aplicados questionários diferenciados aos professores e alunos.
A escolha das quatro escolas foi pautada nos resultados que elas obtiveram no
IDEB 2013 – índice que monitora a qualidade da educação de redes e escolas no
país. Na fase de planejamento deste estudo, considerou-se realizar a pesquisa em
duas escolas com alto IDEB e em outras duas com baixo IDEB no âmbito de diferentes
CREs. O foco seria especificamente o 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, por serem
as séries que participam dos processos de avaliação da educação básica (SAEB),
uma das notas que compõem o IDEB. Contudo, após recebermos as devidas
autorizações da SME-RJ e das respectivas CREs, deparamo-nos com algumas
situações que reconfiguraram a estratégia inicial. A primeira delas, diz respeito a uma
das escolas que sofreu mudanças muito recentemente e, por isso mesmo, não conta
mais com a oferta do 5o ano. Em diálogo com a Direção, compreendemos que era
possível realizar o processo com a turma do 3o ano do fundamental.
Uma segunda questão enfrentada ocorreu em outra escola, que também
passando por mudanças na oferta, deixou de atender recentemente o 5o ano. Em
acordo com a Direção Geral, entendemos que a aplicação do questionário deveria ser
realizada no 6o ano, com alunos que foram recentemente avaliados.
A escolha do IDEB se justifica por ser o índice oficial nos processos de
avaliação da qualidade da educação básica nacional. Reconhecemos a complexidade
deste tipo de avaliação, entendendo que esta não pode ser a única forma de verificar
e promover a qualidade, porque não reflete a amplitude dos processos educativos. Ao
mesmo tempo, a análise das concepções de professores, gestores e alunos
contribuirá para identificar se o fato de atingir a maior nota, na proposta avaliativa de

54

mensuração e comparação do IDEB, significa que a escola alcançou a qualidade
educativa. O oposto também pode se aplicar, ou seja, é fato que a escola que obteve
a menor nota, no mesmo estilo de avaliação, não possui qualidade educativa?
Segundo Corrêa e Pimenta (2005), avaliar, nessa dimensão, seria evidenciar
as contradições de um julgamento pautado exclusivamente no aferimento de nota em
disciplinas muito específicas e não contemplar aspectos de natureza mais ampla, tais
como os fatores intraescolares – recorte desta pesquisa – apresentando, assim, ideias
distorcidas das preocupações relacionadas com a promoção de uma educação de
qualidade, reduzindo a cultura da qualidade ao culto dos testes padronizados.
Os eixos de análise da pesquisa, pautada na contribuição de Dourado e Oliveira
(2009) foram os fatores intraescolares que influenciam a qualidade da educação, a
saber: clima escolar; infraestrutura; recursos da escola; gestão pedagógica da escola;
autonomia da escola; trabalho em equipe; planejamento; participação e envolvimento
da comunidade educativa; metas compartilhadas; clima da sala de aula; dotação e
qualidade da sala; relação professor-aluno; planejamento docente (trabalho em sala);
recursos curriculares; metodologia didática; mecanismos de acompanhamento e
avaliação do rendimento do aluno; qualificação do docente; formação contínua;
condições de trabalho do professorado e relações professor-aluno.

4.1.1 Relatos do Processo de Autorização da Pesquisa de Campo

Consideramos importante relatar como se deu a negociação com a SME-RJ
para a aplicação dos instrumentos de coleta de dados, pois neste processo já se
evidenciaram algumas concepções do público alvo da pesquisa sobre o que seria a
qualidade da educação.
A primeira ação foi protocolar o pedido de autorização para a entrada nas
escolas e consequente aplicação dos instrumentos de coleta de dados. Para tanto, foi
necessário anexar ao protocolo o projeto de pesquisa, o parecer positivo do Comitê
de ética do Programa de Pós-Graduação de origem, bem como cópias dos
instrumentos a serem aplicados. Cerca de três meses depois, uma servidora da SMERJ, responsável pelos processos de solicitação de pesquisas, nos contatou e solicitou
alterações nos instrumentos de coleta de dados.
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Após realizadas as alterações nos instrumentos de dados, a equipe técnica da
SME – RJ, sugeriu que as questões abertas do questionário destinado aos alunos do
5o ano fossem substituídas por questões objetivas, pois consideravam estas mais
simples e adequadas ao nível dos estudantes dessas séries.
A partir dessa solicitação, os questionários foram reformulados de acordo com
as orientações da equipe técnica da SME-RJ e aplicados cerca de três meses depois.
A primeira escola que colaborou com a pesquisa, doravante denominada
ESC1B, é uma escola de referência de qualidade no Município, que atende cerca de
300 alunos. Está situada em uma região de classe média alta, cercada por
condomínios de médio e alto padrão. Sua estrutura física é adequada para atender às
atividades da escola e ao número de estudantes, apresenta uma equipe de trabalho
completa e estável. Seu alunado é proveniente dos condomínios e dos bairros pobres
do entorno. São cerca de 25 a 30 alunos por turma. É relevante ressaltar que há uma
parceria entre os condomínios e a escola no que diz respeito ao uso dos espaços de
eventos da escola pelos mesmos, e em contrapartida os condomínios se
responsabilizam por alguns serviços de manutenção da escola.
De acordo com a Direção da escola há estabilidade no corpo discente, uma vez
que os alunos que entram no primeiro ano do Ensino Fundamental, em sua maioria,
seguem até o término do nono ano nesta mesma escola. As salas de aula estão
equipadas com recursos audiovisuais modernos, tais como projetor multimídia,
computador para o professor e aparelhos de som. Também possui um mini auditório
usado em reuniões e apresentações artísticas dos alunos. O IDEB da escola em 2013
foi 7,0, acima da sua meta, que era 6,2.
A segunda escola colaboradora, denominada nesta pesquisa como ESC2J,
está situada em uma região bastante pobre do Município, na Região de Jacarepaguá.
É uma instituição com uma estrutura bastante peculiar; ainda mantém os prédios em
isopor prensado, mas em boas condições de manutenção. Atende a 190 alunos, 100
da Educação Infantil e 90 do Fundamental I. As crianças são provenientes das
comunidades do entorno. O número de alunos varia de 25 a 30 por turma. O corpo
docente é composto por 22 professores entre regentes, equipe pedagógica e
administrativa. Conta com apenas (5) cinco salas de aula, um refeitório, uma sala de
leitura com um acervo atual e adequado ao número de alunos. Tem uma pequena
quadra poliesportiva e uma sala de administração dividida entre a secretaria e a
direção. As salas de aula estão equipadas com recursos audiovisuais tais como
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retroprojetores, televisores e aparelhos de som, computador portátil para os
professores e projetor multimídia. O IDEB da escola foi 8,0, com uma meta esperada
de 7,1.
A terceira escola, aqui denominada como ESC3J, está localizada na região sul
do Município do Rio de Janeiro, atende a 290 alunos pobres, oriundos de
comunidades carentes da região. Possui uma estrutura física bem conservada, com
8 salas de aula e 8 turmas. As salas dispõem de recursos audiovisuais e tecnológicos
como nas demais escolas. Há uma sala para a direção geral e adjunta, e também
secretaria, sala de leitura, sala de informática, almoxarifado, cozinha bem equipada
para preparo da merenda, pátio, refeitório, sala dos professores, dois banheiros para
os docentes e dois para os alunos. A escola está equipada com ar condicionado em
todas as salas. Não há espaço adequado para as aulas de Educação Física, uma vez
que não conta com quadra poliesportiva. A equipe de professores está completa para
atender as demandas. O corpo docente é estável e conta com 18 professores
regentes. Cada turma tem cerca de 35 estudantes. As direções geral e adjunta foram
recém empossadas por indicação da própria SME-RJ, uma vez que a diretora anterior
se aposentou antes de terminar o mandato. Sua nota do IDEB foi de 5,4 e sua meta
era de 4,1.
A quarta escola, identificada como ESC4L, está em uma região de baixa renda,
atende cerca de 700 alunos de comunidades do entorno, os quais são divididos em
aproximadamente 21 turmas, com cerca de 30 a 35 alunos cada. As salas de aula não
contam com nenhum tipo de recurso tecnológico e não há quadra poliesportiva. A
escola, até pouco tempo, não tinha direção adjunta, a qual foi recentemente nomeada,
advinda do quadro docente da própria escola. Há por parte da equipe pedagógica uma
indignação expressa por ser considerada uma das 21 piores escolas do Município.
Esta equipe denuncia que outras escolas fazem testes de admissão ilegais para
selecionar alunos, prática que, segundo a instituição, é condenada em sua
administração. Justifica que tal atitude se concretiza em função das premiações
meritocráticas praticadas pela gestão municipal, as quais consideram abusivas e que
não atendem ao princípio da equidade como está “estampado” nos documentos
oficiais (palavra utilizada pela entrevistada). Está situada entre condomínios populares
e diferentemente ESC1B, que também está localizada dentro de um condomínio e
tem parceria com o mesmo, não recebe nenhum suporte do condomínio. Seu IDEB é
de 4,3 e a meta era 4,2.
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4.2 ANÁLISES DOS DADOS E RESULTADOS

Uma vez aplicados os questionários, estes foram submetidos a uma tabulação
e expressos na forma de tabelas dinâmicas e gráficos. As entrevistas foram gravadas
e transcritas literalmente. Os instrumentos de coleta de dados relativos a professores
e alunos, com a devida autorização da Professora Doutora Zaia Brandão, serviram
como referência, assim como, feitas as necessárias adaptações, os questionários
utilizados pelo Grupo de Pesquisas em Sociologia da Educação da Pontífícia
Universidade do Rio de Janeiro (SOCED/PUC-RJ). (Ver ANEXO F).
Foi aplicado aos alunos um questionário com 20 questões objetivas e duas
abertas, distribuídas em seis categorias: infraestrutura; relação afetiva com a
aprendizagem e comportamento estudantil; metodologia de ensino dos professores;
expectativa de prosseguir nos estudos; qualidade das avaliações escolares em termos
do nível de exigência.
Aos professores foi aplicado também um questionário com 22 questões,
distribuídas nas seguintes categorias: gestão democrática, participação na elaboração
do PPP e em outros processos decisórios; prática do planejamento de ensino; tempos
para estudos complementares e planejamento na escola; apoio da equipe pedagógica
ao processo de aprendizagem; recursos didáticos e tecnológicos disponíveis na
escola; autonomia didático-pedagógica e avaliação sobre a qualidade da educação
ofertada pela escola.
Trataremos cada categoria analisando as respostas em dois grandes grupos:
o retorno das duas escolas com maior IDEB e o das duas escolas com menor IDEB.
Tencionamos identificar os fatores intraescolares que determinam os resultados do
IDEB de 2013, lembrando que tomamos este parâmetro por ter um caráter objetivo.
Não estamos desconsiderando que o mesmo não reflete a qualidade da formação
humana, dada a complexidade e nível de dificuldade que uma investigação deste tipo
comporta.
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4.2.1 Análises das repostas com base nos elementos intraescolares referentes ao
Plano do Aluno

O primeiro grupo de sujeitos, portanto, considerados na realização da pesquisa
de campo foi um conjunto de 80 Alunos (as) de 3 o, 5º, 6oe 9º anos do Ensino
Fundamental das respectivas escolas. Em cada instituição foram aplicados 20
questionários, sendo 10 em cada uma das duas turmas por escola. Trabalhamos com
este número amostral em função do exíguo tempo que tínhamos para as análises. Os
alunos que responderiam ao questionário foram escolhidos por sorteio pelo
pesquisador
Os questionários foram aplicados presencialmente em cada unidade
educativa, nas respectivas turmas. Após a explicação dos objetivos da Pesquisa e do
esclarecimento de dúvidas, os “documentos” eram entregues para serem
preenchidos, juntamente com o Termo de Consentimento. Terminado o processo de
preenchimento, os questionários eram recolhidos sem identificação dos participantes.
Inicialmente interrogamos os colaboradores da pesquisa sobre suas idades.
Observamos que nas ESC1B e ESC2J o número de estudantes com idades em
descompasso com a série foi bastante baixo, ao passo que nas ESC3J e ESC4L este
número foi bem maior, o que sinaliza prováveis reprovações ao longo da curta vida
escolar desses estudantes.
Segundo Oliveira e Araújo (2005), o acesso foi universalizado no Brasil nos
anos 2000, mas ainda persiste o desafio da permanência com qualidade, questão
ainda não superada no contexto brasileiro. Além disso, há que se reconhecer que a
forma como o IDEB é obtido também interfere no resultado das escolas, pois este é
calculado considerando-se a nota obtida pelo aluno e o número afirmativo ou negativo
de reprovações que o mesmo teve ao longo da escolaridade (BRASIL, 2016). Sendo
assim, mesmo que os estudantes das ESC3J e ESC4L tenham se saído bem, suas
reprovações foram determinantes de um mau resultado.
Adentrando o tratamento das categorias abordadas no questionário,
começamos com a infraestrutura física das escolas. As Tabelas seguintes apresentam
um resumo das respostas:

Tabela 01: Condições de oferta do ensino: ambiente
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O ambiente escolar é agradável?

Não

Escola 1B

Sim

Total geral

20

20

Escola 2J

2

18

20

Escola 3J

1

19

20

Escola 4L

4

16

20

Total Geral

7

73

80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 02: Condições de oferta do ensino: satisfação e permanência
Você gosta de permanecer na escola?

Não

Sim

Total geral

Escola 1B

1

19

20

Escola 2J

2

18

20

Escola 3J

3

17

20

Escola 4L

3

17

20

Total Geral

9

71

80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Como é possível observar nas Tabelas 01 e 02, as respostas das escolas com
melhor IDEB, aqui representadas por 2J e 1B, e as com menor IDEB, figuradas como
3J e 4L, não apresentaram variações expressivas, segundo a opinião dos alunos,
quando tratamos do nível de satisfação em relação ao ambiente estudantil e as
motivações de permanência na escola. O resultado nos surpreendeu, pois, na
primeira, apenas 8% dos respondentes das quatro escolas, tanto as duas com maior
IDEB quanto as duas com menor IDEB, consideratam que o ambiente escolar não é
agradável. Sobressai-se a instituição com menor IDEB (4L), com o maior número de
alunos que estão insatisfeitos. Há, pois, nos 92% que consideram a escola como um
lugar em que é bom estar, o reconhecimento e o prestígio que elas têm. A segunda
pergunta confirma com 89% dos alunos, manifestando que gostam de estar no
ambiente escolar, quando apenas 11% se apresentam contrários à ideia de estar
neste espaço. Nas duas escolas com menor IDEB, o número é superior aos referentes
às duas escolas com maior IDEB, mas não significativa a diferença.
Segundo Charlot (2005), a escola deve ser para o aluno um espaço em que ele
possa aprender saberes efetivos e esclarecedores para a vida, um ambiente de
referência social, em que seja garantida a compreensão do seu meio natural e social,
e seja possibilitado, pela aprendizagem, o estabelecimento de relações com o mundo
e com os outros. O respeito a esses direitos lhes confere o prazer de estar lá e não
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somente de receber informações, reconhecendo-se, assim, a importância da
escolarização para seu desenvolvimento, mesmo quando, por algum motivo,
deixaram de frequentá-la. Oliveira (2000) ressalta, no entanto, que a relação que o
estudante estabelece com a aprendizagem escolar pode ser um elemento
fundamental para avaliar a qualidade da educação ofertada por um sistema
educacional, pois muitos estudantes evadem, mesmo sabendo da importância da
escola, por não se adaptarem ou não terem sucesso com o processo de ensino
desenvolvido, o qual vai muito além de questões metodológicas.
Perguntados sobre as razões que os motivam a permanecer na escola
diariamente, os alunos puderam registrar mais de uma alternativa. As duas escolas
com IDEB mais alto (2J e 1B) apresentaram melhores resultados em relação à
motivação em permanecer na escola, à dimensão da qualidade do ensino ofertado, e
à necessidade de aprender mais, indicada como elemento motivador de permanência
na escola. Já nas escolas com menor IDEB (3J e 4L), a motivação para permanência
no ambiente escolar está vinculada a relações estabelecidas com os próprios colegas
e os professores. Para eles, possivelmente, este seja o elemento mais relevante da
experiência escolar. Também nestas escolas, aparecem o maior número de alunos
que se consideram obrigados aos estudos.
Na sequência, os estudantes foram indagados sobre a importância da escola
para seu futuro. Houve quase unanimidade no reconhecimento da escola como
instituição fundamental para um futuro melhor, mas Oliveira (2000) ressalta que a
defesa da escola básica como condição para a cidadania vem cedendo lugar para
uma escolaridade como meio de garantir a existência material imediata. Neste caso,
a qualidade está associada às chances de mobilidade econômica e social.
Quando perguntamos aos alunos sobre as perspectivas de futuro, foi
expressiva a devolutiva de 62% dos entrevistados em 3 escolas (1B, 3J e 4L),
indicando que pretendem continuar os estudos no Ensino Médio, mas, também
pensam em ocupar o mundo do trabalho. Em uma das escolas, a que atende somente
o 3º ano (2J), os alunos indicaram que pretendem continuar somente estudando. Vale
dizer que pela faixa etária em que se encontram, ainda não possuem clareza para se
pronunciarem no que toca às demais possibilidades. Contudo, para 80% dos alunos
das quatro escolas pesquisadas, desde os alunos do 3º ano até os 9º anos, a escola,
segundo a percepção deles, tem importância decisiva. Um percentual mínimo, 2%,
não veem nesse momento, a escola como fator relevante para o futuro, o que
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corrobora nossa análise anterior de que a qualidade da escola está sendo associada
à sua capacidade de favorecer a mobilidade econômica e social.
Questionados sobre as condições de infraestrutura das escolas, os estudantes
das quatro instituições consideram que as estruturas são satisfatórias e atendem, em
sua maioria, às necessidades cotidianas. Em duas escolas, a que possui a nota mais
alta (2J) e naquela que recebeu a nota mais baixa (4L) no IDEB 2013, pelo que
identificamos tanto na coleta de dados quanto na visita, os estudantes reclamam da
falta de um espaço adequado para desenvolvimento de atividades esportivas. Na
percepção dos alunos de três escolas, as duas mencionadas e segunda com menor
nota no IDEB (3J), os resultados de desempenho obtidos mostram que os ambientes
de sala de aula necessitam de mais investimentos.
Demos continuidade perguntando sobre a necessidade de melhorias na
estrutura física dos locais. Na ESC1B, os estudantes, de forma geral, ressaltaram a
necessidade de limpeza, conservação básica e mobiliário adequado; a ESC2J
destacou a necessidade de maior limpeza, conservação básica, itens de conforto
(condicionadores de ar) e outros espaços, como quadra poliesportiva, por exemplo.
Em ESC3J os alunos destacaram a questão da limpeza, da necessidade de
mobiliários adequados, de conservação básica, de conforto e de espaços
pedagógicos mínimos, como quadra poliesportiva e laboratório de informática. Na
ESC4L enfatizam a necessidade de limpeza, conservação e itens de conforto
(condicionadores de ar).
Cabe ressaltar que não houve diferença significativa na percepção dos alunos,
considerando-se as escolas de alto IDEB. Franklin (2011) constatou, nas escolas
pesquisadas por ele, que não há vantagens preponderantes de instalações físicas
sobre os resultados para escolas com alto IDEB em relação às escolas de baixo IDEB,
mas evidenciou que as escolas com alto IDEB apresentavam ambientes melhor
conservados e limpos. Mesma constatação que fizemos durante as visitas para coleta
de dados.
Em termos de espaços pedagógicos, exploramos inicialmente no questionário
o espaço da biblioteca. Todos os estudantes das escolas citadas afirmaram que estas
apresentam bibliotecas atualizadas. No entanto, enquanto nas escolas 1B e 3J, 9
alunos disseram ir sempre à biblioteca, assim como 7 alunos da escola 2J e 7 alunos
na escola 4L, apenas 2 na escola 3J disseram ter este hábito. Foi também na escola
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4L que encontramos os 3 únicos alunos que disseram nunca ter ido à biblioteca
escolar.
Aqui também observamos uma contradição peculiar. Na escola 1B e na escola
4L, quase todos os alunos disseram gostar de ler (17 e 14 de vinte, respectivamente).
Nas escolas 2J e 3J também houve uma paridade neste sentido, pois apenas 7 alunos
disseram gostar de ler. Assim, indagamos onde estariam estes alunos lendo? Já que
não parece ser na escola.
Em outras palavras, ao tomarmos os dados separados por unidade educativa,
as duas escolas com alto IDEB (1B e 2J) correspondem ao maior percentual de uso
necessário da sala de leitura. No caso destas duas escolas, poucos alunos disseram
que usam raramente. Nenhum aluno disse não utilizar a biblioteca. Uma das escolas
de baixo IDEB (4L) iguala-se a duas de alto IDEB no uso frequente da biblioteca, mas,
em contrapartida, é a única escola em que 14% dos estudantes dizem que não usam
a biblioteca. A primeira escola com baixo IDEB (3J), tem o percentual mais elevado
de uso raro da biblioteca. É possível questionarmos, neste caso, de que tipo de leitura
eles gostam, pois validam o acervo das bibliotecas, gostam da leitura, mas o
percentual de alunos que utiliza as salas de leituras das escolas ainda é baixo de
forma geral.
Questionados sobre a utilização de laboratório de informática como tecnologia
educacional, nas rotinas escolares, 90% dos alunos responderam que não utilizam os
ambientes de informática. Os dados coletados reafirmam que muitas escolas
possuem laboratório de informática ou sala de informática, todavia, por limitações de
estruturas ou de equipe apta, acabam deixando recursos e suportes educativos
obsoletos nos ambientes escolares. Diante deste dado, os respondentes indicaram na
pergunta aberta, que a construção ou abertura para funcionamento e uso efetivo da
sala de informática é uma necessidade de melhoria nas escolas. Os estudantes de
uma escola, dentre as que possuem alto IDEB, apontam com ênfase que os recursos
tecnológicos sejam os de informática ou os dos laboratórios de ciências, poderiam ser
mais aproveitados para o processo de aprendizagem.
Na última pergunta a respeito das condições infraestruturais, tratamos do
quesito segurança. Nas quatro escolas pesquisadas, 90% dos alunos disseram que
se sentem seguros nos espaços em que estudam, não havendo diferenças
significativas entre as escolas.
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Ainda, Segundo Franklin (2011), em conformidade com os resultados obtidos
na pesquisa realizada por ele, a infraestrutura não é fator determinante à qualidade
de ensino, porém, ela pode interferir, uma vez que elementos como conforto, salas
amplas e espaços pedagógicos, tais como quadras de esporte, bibliotecas
atualizadas, laboratórios e área de lazer são partes constituintes da educação de
qualidade, pois favorecem a viabilização de condições para que os alunos realizem
suas atividades e para que os professores possam desenvolver com maior motivação
seu trabalho.
No segundo bloco, composto por 5 questões, procuramos saber quais
percepções os alunos têm quanto às condições de ensino e aprendizagem.
Inicialmente, indagamos sobre as disciplinas de preferência e solicitamos que as
elegessem em ordem numérica.
No que diz respeito à hierarquização das disciplinas, percebemos que a
linguagem matemática - disciplina que compõe a avaliação em larga escala - se
destaca no quadro geral, e ocupa também o 1º lugar em três das quatro escolas
pesquisadas. Em uma delas, a linguagem geográfica, lidera, mas, em seguida, a
matemática figura como segunda opção. A Língua Portuguesa, que também compõe
a nota da avaliação em larga escala, aparece no quadro geral em 6º lugar. Ocupa, em
duas delas (2J e 3J), a mesma posição; em outras duas (1B e 4L) está entre a segunda
e a quarta posição de preferência dos alunos.
Sobre o comprometimento com os estudos, dos respondentes, 92% se avaliam
dedicados. O maior percentual de descomprometimento advém de uma das escolas
com alto IDEB, chegando a 19% dos entrevistados. O Quadro 15 (do apêndice)
confirma a informação, visto que 62%, segundo retorno dos respondentes, sempre
dedicam tempo pessoal para realizar as tarefas indicadas pelos professores. Outros
35% reconhecem que realizam algumas vezes as atividades extraclasse. Estes
valores podem nos indicar, mesmo que não conheçamos a organização do tempo
deles fora da escola, que expressivo conjunto de alunos têm na sua rotina o hábito de
estudar, entretanto precisaríamos de mais elementos para afirmar com maior
precisão.
O percentual de alunos que não cumpre as tarefas com regularidade chega a
5%. Em três escolas, duas com alto IDEB e uma com baixo IDEB, quando perguntados
sobre o que seria necessário para sua aprendizagem, afirmaram que seria relevante:
professores para reforço de matérias (ESC1B e ESC2J); exigência de mais deveres
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de casa (ESC2J); e que as escolas precisam incentivar e motivá-los mais para os
estudos (ESC3J e ESC4L).
Os itens sobre material de didático recebido (15) e metodologia adotada pelos
professores (16), mostram que 65% dos alunos das quatro escolas entrevistadas
recebem livros de algumas ou de todas das linguagens que estudam. Os
respondentes oscilaram quanto ao recebimento referente a todas as disciplinas ou
somente a algumas. Verificamos ainda, no que diz respeito à didática e metodologia
dos professores, que 69% dos estudantes se sentem ajudados no processo de
aprendizagem com a forma utilizada pelos professores das respectivas escolas.
Aproximadamente 29% dos alunos responderam que algumas vezes a forma como
os professores ensinam ajuda no aprendizado deles. Cabe chamar a atenção para a
escola ESC4L que foi a que indicou menor percentual de alunos que evidenciaram
como positivo o trabalho dos professores para sua aprendizagem.
Conforme ressaltam Sales e Passos (2008), o professor pode influenciar na
qualidade da educação, a partir do momento em que sua prática mobiliza as estruturas
e condições disponíveis em vista do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.
Para tanto, os autores insistem na ideia de que a formação constante dos docentes é
essencial para que este processo aconteça.
No terceiro bloco, buscamos saber como os alunos das escolas pesquisadas
concebem as avaliações que realizam e o quanto percebem a relação entre os
conteúdos estudados e a prova.
Nos questionamentos sobre as avaliações identificamos alguns elementos
específicos das escolas, sobretudo, quando perguntamos em relação ao nível de
dificuldades das avaliações. De maneira geral, existe, nas quatro escolas, um
equilíbrio no que diz respeito à diversidade de modelos de provas que são aplicadas
para avaliação dos conhecimentos dos alunos. Evidenciam-se provas nos moldes de
testes, mas os respondentes também destacam as provas que exigem produção
textual e elaborações dissertativas. Indagados sobre o nível de dificuldades nas
provas, 86% dos respondentes da escola ESC2 com alto IDEB, disseram que as
provas são de fácil resolução, contra 14% que mostraram que as provas são difíceis.
As demais escolas, pelo contrário, tiveram um resultado muito elevado para o nível de
dificuldade.
As duas escolas com baixo IDEB, no caso da ESC3J 52% dos estudantes
consideram as provas difíceis, quanto 48% mostram facilidades para realizá-las. Na
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segunda escola com baixo IDEB, ESC4L, 57% afirmaram que as provas são de difícil
compreensão, enquanto 43% responderam que são fáceis. Aqui também verificamos
que na segunda escola de alto IDEB (ESC1B), os alunos expressaram com 81% de
respostas, contra 19%, que as provas são exigentes e difíceis de serem realizadas.
Complementando esse item, perguntamos aos alunos qual o hábito de estudar
e se preparar para as provas, bem como sobre a gestão do tempo acadêmico fora da
escola. Os percentuais elevados estão entre sempre estudar e algumas vezes,
totalizando 51% dos retornos das quatro escolas. Ressalta-se, nesta questão, que as
escolas com alto IDEB (ESC2J e ESC1B), representam, conforme percepção dos
alunos, o maior percentual dentre aqueles que se preparam para as provas.
Em seguida, procuramos saber dos alunos como eles organizam a vida de
estudos além da sala de aula. Dos 80 pesquisados, 32% se declararam assíduos nos
estudos diários. Outros 23%, disseram que se dedicam alternadamente ao longo da
semana para revisitar os conteúdos. Um grupo significativo de alunos, 30% da ESC3J,
conforme os dados anteriores, focam nos estudos somente no período em preparação
as provas.
Neste conjunto de questões sobre avaliação escolar, buscamos conhecer as
percepções dos alunos nos aspectos referentes ao desempenho escolar, que relação
estabelecem entre avaliação e desempenho e, ainda, o que consideram da mediação
dos professores no processo de aprendizagem. No que diz respeito à auto percepção
sobre o desempenho, nas ESC1B, ESC3J e ESC4L, cerca de 30% consideraram
muito bom, ao passo que na ESC2J, este percentual subiu para 85%.
Interrogados se as avaliações contribuem no processo de aprendizagem deles,
quase que por unanimidade do conjunto pesquisado, 98% dos respondentes
afirmaram que os processos avaliativos que eles experimentam dentro das quatro
unidades favorecem o desenvolvimento das aprendizagens. Para Vasconcellos
(2002), o ato de avaliar pedagogicamente, em matéria de educação, deve se constituir
numa ação destinada a acompanhar e modificar o processo de ensino aprendizagem,
por meio da observação, análise, registro e também da reflexão acerca do que foi
observado e registrado. Da mesma maneira, avalia-se, para, ciente dos resultados,
poder decidir sobre os mesmos, visando alcançar os objetivos ainda não atingidos.
Em relação ao processo avaliativo, Sacristán (1998) acrescenta que a
avaliação serve para tomada de consciência prognóstica dos rumos dos processos
educativos, procurando valorizá-los e ressignificá-los, tendo como foco, a resolução
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de dificuldades identificadas. Desta forma, não é possível que a avaliação trate
somente de elementos da natureza técnica, mas, também de questões éticas, tais
como: o que se deve avaliar, por que fazer e como utilizar os resultados destas
avaliações.
Além da boa percepção que eles têm sobre a incidência da avaliação no
próprio aprendizado, quando perguntados se procuram os professores após os
resultados, 65% dos respondentes pedem auxílio nos aspectos que não atingiram o
resultado almejado ou necessário. No entanto, na ESC3J, escola de baixo IDEB, 60%
dos alunos disseram não procurar seus professores quando constatam dificuldades
na aprendizagem.
De acordo com Franklin (2011), é difícil mensurar o nível de interesse dos
alunos pelos estudos, porque este pode se tratar de características individuais
advindas do seu contexto familiar, do quanto os docentes os motivam ou ainda da
possibilidade da escola em criar ambientes favoráveis que envolvam e gerem
interesse no alunado pela aprendizagem. Mesmo assim, os dados que levantamos
sugerem um descompasso entre os princípios pedagogicamente consagrados e
referenciados anteriormente e a prática avaliativa da ESC3J.
Nas questões que tratavam sobre as interações no contexto escolar,
considerando todos os atores envolvidos nas rotinas pedagógicas, identificamos nas
respostas que existe um clima saudável no relacionamento estabelecido entre os
alunos e os docentes, os gestores e os demais funcionários do ambiente escolar. Não
verificamos elementos desfavoráveis na dimensão do clima escolar - segundo
percepção geral dos alunos respondentes - entre as escolas de alto IDEB e as escolas
de baixo IDEB, mesmo observando o percentual de alunos que considera o
relacionamento razoável dentro da escola pouco expressivo.
Costa (2008) define como clima escolar um ambiente que desenvolve nos
alunos e professores um senso de pertencimento e vinculação ao grupo e de prazer
e orgulho em fazer parte dele no espaço escolar. É difícil atingir tal intento quando a
escola é dinamizada por um projeto que não contempla elementos aglutinadores, mas,
ao invés, prima por uma matriz competitiva na qual se sobressaem os interesses
individuais, deixando de lado a dimensão de coesão e consenso.
Em Veiga (1992) percebemos que uma educação de qualidade alcança sentido
na prática pedagógica, nas interações vividas entre professores, alunos, pais e
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responsáveis, juntamente com todos os que que trabalham no contexto da escola, e
quando se consideram suas experiências, seus processos e seus resultados.
A partir da coleta de dados nas quatro escolas, destacamos os seguintes
aspectos de cada uma delas:

Baixo IDEB:

a) ESC3J: a gestão (direção geral e direção adjunta) está recém
empossada e conhecendo a realidade escolar; possui índice de
reprovação considerável nas séries pesquisadas; as instalações são
conservadas; bem instrumentada em tecnologias; os alunos possuem
uma boa relação com a escola e com a aprendizagem, valendo
destacar, porém que não buscam, em sua maioria, seus professores
para solucionar dúvidas de aprendizagem; não contam com a
coordenação pedagógica e ainda não existe apropriação da gestão
sobre o PPP da unidade; e

b) ESC4L: a gestão está em fase de restruturação; o número de alunos
atendido

pela

escola

é

grande;

a

estrutura

é

carente de

investimentos; possui índice de reprovação considerável nas séries
pesquisadas;

os

alunos

apresentam

boa

relação

com

a

aprendizagem, consideram baixo o nível de exigência nas avaliações
e há um grande número de alunos por turma, o maior dentre as
escolas pesquisadas. O grupo de professores já está na escola faz
anos. Não há coordenação pedagógica. Carecem de recursos
humanos e mais espaço. Está situada numa região pobre. Faltam
investimentos financeiros para manter a estrutura.

Alto IDEB:

a) ESC2J: baixo número de alunos atendido; a estrutura é enxuta, mas
bem conservada e bem aproveitada; o grupo de profissionais também
é reduzido; não possui quadras poliesportivas, possui laboratório de
informática,

mas

é

pouco

utilizado

pela

falta

de

técnicos
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especializados; os alunos apresentam uma boa relação com a escola,
têm alta expectativa de continuidade nos estudos, consideram as
avaliações fáceis e buscam seus professores diante das dificuldades.
O PPP já está elaborado;

b) ESC1B:

possui

uma

estrutura

excelente;

aparelhada

com

equipamentos tecnológicos; os alunos vão à biblioteca com certa
regularidade, frequentam a escola dos primeiros aos últimos anos do
Ensino Fundamental, possuem uma boa autoestima no que diz
respeito à própria aprendizagem, a escola é tida como parte da vida
cotidiana, há um bom nível de exigências nas avaliações. Faz dez
anos que o PPP está sendo elaborado, mas, ainda não está pronto.
Há oferta de atividades extraclasses para os alunos.

4.3

ANÁLISES

DAS

RESPOSTAS

COM

BASE

NOS

ELEMENTOS

INTRAESCOLARES REFERENTES AO PLANO DO PROFESSOR

Este segundo grupo de sujeitos teve como foco os professores que atuam no
segmento do Ensino Fundamental nas quatro escolas pesquisadas. De acordo com
Tardif (2008), a experiência de cada professor e professora são muito específicas,
estão carregadas de subjetividade ampla e conjugam suas histórias de vida, suas
experiências familiares e suas práticas cotidianas escolares.
Neste contexto, após diálogo com a Gestão das quatro Escolas, distribuímos
12 formulários em cada unidade educativa. A Direção se encarregou de apresentar
em reuniões pedagógicas os objetivos da Pesquisa e disponibilizaram os
questionários aos professores. Do total de 48 instrumentos distribuídos nas quatro
escolas, recebemos 26, sendo seis da ESC1B, cinco da ESC2J, sete da ESC3J e oito
da ESC4L.
Compreendemos, pelas condições de tempo e organização das escolas, que
nem todos os docentes puderam participar. Da mesma maneira, recebemos retorno
de alguns professores que não responderam, manifestando-se contrários a esta
prática de pesquisa. Os professores evidenciaram em suas falas o desconforto em ter
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que preencher o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que o mesmo
pede dados pessoais.
Em uma análise preliminar, constatamos que não houve uma diferença
significativa nas respostas dos professores das quatro escolas. Portanto, nossa
análise se pautará em uma visão da totalidade, destacando, em alguns momentos,
pontos que consideramos importantes ressaltar para a crítica sobre a qualidade da
educação.
O questionário aplicado aos docentes, sujeitos de sua prática, foi composto por
três dimensões. Na primeira, indagamos sobre a organização do trabalho pedagógico;
na segunda, procuramos conhecer quais percepções eles tinham sobre os insumos e
as estruturas disponíveis e, na terceira, como compreendiam a dimensão da formação
continuada.
A pesquisa envolveu vinte e seis profissionais respondentes, sendo vinte e uma
professoras e cinco professores. Resultados de pesquisa da UNESCO (2009), sobre
professores do Brasil, indicam que em nosso contexto, a categoria dos professores
tem predominância feminina. Conforme dados obtidos na ocasião, em 2006 eram 83%
de mulheres e 16% de homens. A educação infantil possuía 98% e o ensino
fundamental atingia 93%.
As unidades educativas pesquisadas são todas de ensino fundamental e, por
isso, a maioria feminina confirma o que outras pesquisas já assinalaram a respeito da
questão da mulher neste nível de ensino. A presença masculina é mais expressiva no
ensino médio.
Do total de respondentes, doze têm idade entre 20 e 40 anos, onze entre 40 e
60. A esta questão, três profissionais optaram em não registrar a idade
correspondente. Os professores participantes possuem formação em nível superior,
com a seguinte organização: onze graduados, dez especialistas, quatro mestres e um
doutor. Aqui, sem maiores aprofundamentos, caberia perguntar: como os cursos de
pós-graduação lato e strictu sensu impactam efetivamente a prática educativa de
docentes, em vista da qualificação da educação?
No que tange ao tempo de experiência na educação básica, três atuam entre
1 e 5 anos, três atuam entre 5 e 10 anos, seis estão na educação básica entre 10 e
15 anos, seis atuam entre 15 e 25 anos e sete docentes têm mais de 25 anos de
serviço na educação básica. Perguntamos aos professores sobre o tempo de atuação
nas escolas pesquisadas, e assim estão organizados: quinze professores estão na
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escola entre 1 e 5 anos, três entre 5 e 10 anos, seis entre 10 e 15 anos de atuação,
dois entre 15 e 25 de serviço na mesma escola.
Quando questionados a respeito da carga horária de serviço na escola, seguem
a seguinte jornada: onze professores trabalham até 30 horas semanais, doze realizam
uma jornada de serviço de 45 horas por semana e um professor trabalha 62 horas por
semana. Nesta questão, dois professores optaram em não responder. A pergunta fez
referência direta à escola pesquisada, por isso, não existem aspectos que
caracterizem que o professor trabalha em outras instituições. A Tabela 03, abaixo,
apresenta detalhadamente a organização da jornada de trabalho dos profissionais por
escola:

Tabela 03: Organização da jornada de trabalho dos profissionais por escola

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Marafelli (2011), ao pesquisar sobre docentes nos setores público e privado,
destaca que a idade e o tempo de permanência destes profissionais atuando na
educação básica gera experiência e pode sinalizar elemento de contribuição para a
qualidade do trabalho educativo. A baixa procura de jovens formados para atuar na
docência, pode, por sua vez, estar relacionada à desvalorização do magistério como
uma carreira promissora.
No mesmo sentido, Souza, Gouveia e Damasco (2010), que pesquisaram
sobre o trabalhador docente na educação básica, afirmam que profissionais com mais
anos de experiência estão propensos a estarem mais capacitados para a docência.
Esse processo é possível pelas inúmeras relações estabelecidas com o alunado, com
os próprios pares, ou ainda, pelos desafios vividos na prática já desenvolvida. Esses
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aspectos, segundo os autores, podem dar um reforço à dimensão da qualidade da
educação.
Preocupa, certamente, o excesso de carga de trabalho, tendo em vista que a
ação docente exige o cumprimento de outras atividades pedagógicas fora da sala de
aula, como por exemplo: planejamento de ensino, elaboração de atividades, de
avaliações e correção destas. Esta situação, ao invés de ser benéfica aos docentes,
pode gerar desgastes e diminuir seu rendimento na prática cotidiana.
Encontramos nestes dados gerais uma amostra de perfis diferentes nas quatro
escolas pesquisadas. Profissionais com tempos de experiências e níveis de
qualificações também diversas. Oliveira (2004) explica que as reformas educacionais
da década de 1990 também foram vividas pelos professores, alterando suas práticas
cotidianas quando tiveram que intensificar e adequar o seu trabalho a novas
exigências e demandas e tendo que responder a estas.
Quando questionados sobre o envolvimento e participação na construção do
Projeto Político Pedagógico (PPP), não houve diferença significativa entre as escolas
de alto e baixo IDEB. Os docentes das quatro instituições mostraram em suas
respostas que o PPP foi elaborado com a participação deles. Estas respostas, porém,
não conferem com as mesmas recebidas formal ou informalmente dos gestores,
quando um deles disse que o PPP está em construção faz dez anos.
Sobre a importância do PPP para a qualidade da educação na escola, os
professores das quatro escolas reforçam sua relevância como uma ferramenta
norteadora das práticas cotidianas dos professores na Unidade Educativa. Apenas um
professor da ESC3J destacou o PPP como um processo mobilizador da Comunidade
Escolar. Para outros, o documento em si não representa muito, mas, somente a
aplicação deste na prática poderá assegurar o cumprimento da finalidade do PPP.
Bressoux (2003) ressalta que o trabalho realizado em equipe para o
planejamento dos programas e das ações escolares são fatores que ajudam na
conquista da qualidade da educação nas escolas.
Segundo Veiga (2009), é importante ter claro que o melhor PPP não significa a
melhor prática pedagógica ou a melhor escola, mas a oportunidade de construir de
maneira coletiva e participativa os rumos e as opções de formação que a escola
seguirá ao longo de um período de tempo que tende a ser mais produtivo no sentido
de mobilizar o compromisso das pessoas para com a educação. A autora enfatiza que
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uma escola em processo de construção da educação de qualidade, precisa
transformar-se numa comunidade aberta ao diálogo coletivo.
Buscando entender melhor as opções dessas escolas, a todas solicitamos o
PPP, que é a priori um documento público, e que segundo a mesma autora, deve ser
de fácil acesso a comunidade escolar. No entanto, três das escolas argumentaram
que o documento ainda está em fase de construção e não estava “pronto”. Apenas a
ESC2J permitiu que olhássemos o PPP, mas não permitiu sua cópia, o que inviabilizou
qualquer forma de análise sobre o documento. Veiga (2009), mais uma vez, explica
que o PPP não é um documento fechado, deve estar aberto a mudanças (nunca está
pronto), porém, em alguns momentos é preciso que se registrem as reflexões e
decisões dos sujeitos envolvidos no processo formativo escolar e que se disponibilize
para que todos tenham acesso e possam refletir sobre tais decisões. Isto, nessas
escolas, não foi possível.
A respeito da integração entre o planejamento da prática cotidiana e o PPP,
predominou a resposta positiva dos professores das quatro escolas. Para eles, o PPP
orienta e dinamiza a organização das ações comuns, procurando melhorar a
qualidade da educação ofertada na Unidade Educativa como um todo. Merece
destaque a concepção de que o PPP estabelece o diálogo entre a proposta curricular
e o cotidiano dos alunos. Na visão de alguns professores, o PPP é importante, porém,
não pode ser engessado, porque existem elementos na rotina educativa que o
extrapolam. Quatro professores das escolas de baixo IDEB (ESC3J e ESC4L)
disseram que não utilizam as orientações do PPP para seus planejamentos
Quando questionados sobre outros documentos que embasam o planejamento
e a prática pedagógica, obtivemos respostas muito semelhantes, o que mostra a
unidade nos documentos orientadores da ação pedagógica cotidiana nas quatro
escolas, tanto as de alto IDEB quanto as de baixo IDEB. Destacam-se: o próprio PPP,
as Diretrizes Curriculares (MEC), os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC), os
Descritores Bimestrais da SME e a LDB.
Com relação à disponibilidade de tempo para planejamento da prática
pedagógica cotidiana, 23 professores disseram que as unidades o garantem, dentro
da medida do possível. Apenas 2 docentes da ESC3J disseram não ter este tempo.
Elas acontecem segundo os calendários das próprias unidades educativas, sendo:
semanais, mensais, bimestrais e semestrais. Brandão (2010), em registros sobre
práticas pedagógicas cotidianas na escola, observa que as coordenações de vários
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setores de uma escola precisam se articular no trabalho de planejamento,
desenvolvimento

e

acompanhamento

das

atividades,

dando

visibilidade

à

colaboração, à autonomia e à parceria entre os professores para facilitar a operação
do trabalho educativo.
No que concerne à dimensão da organização pedagógica para atender às
demandas da escola, os respondentes foram quase unânimes ao dizer que este fator
está garantido nas unidades onde atuam. Para a maioria, isso favorece o ensino e
aprendizagem. Vale destacar, porém, a fala de um professor da ESC4L: “há falta de
profissionais no auxilio deste processo: coordenador pedagógico, inspetor de alunos
e supervisor escolar.”
Um segundo professor da ESC3J se expressou dizendo que: “dentro da escola
o acompanhamento acontece, porém, existem fatores externos à escola, e estes não
são passíveis de intervenção da Unidade”. Por esse ângulo, Dourado e Oliveira (2009)
chamam atenção para o que eles intitulam de dimensões extraescolares. Estas,
segundo os autores, estão circunscritas dentro de um conjunto mais complexo de
elementos que configuram uma educação de qualidade. Citemos algumas: influência
do acúmulo de capital econômico, social e cultural das famílias e dos estudantes,
questões como fome, drogas, violência, etnia, saúde. As dimensões extraescolares,
por recorte de pesquisa, ficarão como objetivo de pesquisa futura.
Cabe frisar que, distinta da opinião dos estudantes, os professores quando
questionados sobre a infraestrutura e insumos pedagógicos, de forma geral,
expressaram satisfação com o que têm disponível nas unidades. Para eles, portanto,
as condições estão adequadas e as escolas possuem recursos pedagógicos,
didáticos e tecnológicos. Para esta maioria, a preocupação é ter os materiais
funcionando e servindo às práticas.
Somente um professor da ESC3J, considerou ruins as condições de
infraestrutura desta. Portanto, Indagamo-nos: em que concerne a contradição diante
do cenário positivo apresentado pelos professores e o resultado parcialmente
negativo notado durante a observação do trabalho de campo realizado a partir das
visitas, em que eram visíveis as necessidades de melhorias das estruturas e a
carência de investimentos em inovação das tecnologias existentes nas unidades,
sobretudo, nas escolas com baixo IDEB? Seria, pois, uma naturalização da realidade
como está posta?
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Da mesma maneira, os respondentes evidenciaram que participam e se
envolvem permanentemente ou quase sempre em atividades extraclasses,
organizadas pelas quatro escolas. Vinte e seis professores disseram que extrapolam
o ambiente da sala. Tão somente dois professores da ESC3J disseram como fazem
esse movimento de ir além da sala: articulação com outros professores de disciplinas
diferentes (trabalho interdisciplinar) e construção da rede com outras unidades, para
atender a demandas socioeducativas e formar cidadãos críticos. Um participante não
respondeu à questão.
Marafelli (2011), tratando em sua pesquisa sobre o perfil e trabalho docente,
afirma que, mesmo diante das situações enfrentadas pelas escolas públicas, dadas
as precariedades nas condições de trabalho e de falta de pessoal, observa-se a
dedicação e o empenho dos professores para que os alunos alcancem o sucesso na
aprendizagem.
No terceiro bloco de questões direcionas a professores, buscamos saber que
percepções eles têm em relação à gestão, o quanto exercem seu trabalho com
autonomia didático-pedagógica, bem como sobre o nível de participação nos
processos decisórios das questões escolares. Novamente, o índice de satisfação
nestes elementos, nas quatro escolas foi quase unânime, totalizando vinte e quatro
professores, indicando a abertura dos gestores para a participação e avaliando
positivamente o próprio envolvimento nos fóruns que são criados. Dois professores
da ESC4L, de baixo IDEB, disseram que não participam dos processos desta. Na
visão destes, não existem, na escola, mecanismos favoráveis à participação e
integração dos setores escolares.
Veiga (2004) afirma que uma gestão democrática envolve indispensavelmente
a reflexão e o repensar da dimensão do poder na escola. A autora ressalta que a
socialização do poder, com os demais membros da comunidade educativa, favorece
a prática cotidiana da participação coletiva, diminuindo consideravelmente o
individualismo aí presente.
No último bloco, questionamos os professores no que diz respeito à própria
formação continuada e em que medida são incentivados pela instituição de ensino.
Obtivemos 98% de respostas positivas sobre a própria formação, e de igual maneira,
sobre a importância desta na vida profissional deles mesmos. Esse grupo de
professores, das quatro escolas citadas, veem que sua formação está adequada para
o exercício e cumprimento da função que ocupam. Um único professor, da ESC4L, de
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baixo IDEB, entende que não está apto. Contudo, apenas um docente da ESC3J
manifestou interesse pessoal em realizar uma pós-graduação.
Na sequência, perguntamos se a escola incentiva a contínua formação.
Recebemos vinte e duas respostas das quatro escolas, mostrando que são
incentivados de maneiras diversas. A ESC1B, segunda com alto IDEB, reconhece que
a escola divulga os cursos oferecidos nas áreas específicas, e, também, anima seus
profissionais na continuidade em cursos de pós-graduação. Na ESC2J, dois
professores reclamaram da falta de divulgação das oportunidades. Disseram,
também, que as vagas disponibilizadas pela SME-RJ nem sempre dão conta de
atender às demandas. Nas ESC4L e ESC3J, baixo IDEB, dois professores
responderam que a sobrecarga de trabalho, em diferentes espaços, não favorece a
continuidade nos estudos. Ainda na ESC4L, um professor relatou que a SME – RJ
dificulta a licença para estudos.
Mesmo diante das respostas mencionadas, nas considerações desse grupo de
professores, constatamos que 20 docentes das quatro escolas, tanto de alto, quanto
de baixo IDEB, estão em formação nos seguintes tipos de cursos e atividades: pósgraduação Lato e Stricto Sensu, cursos de extensão e palestras oferecidas pela SME
– RJ.
Esteve (2008) destaca que os profissionais da educação, independentemente
dos incentivos da instituição a que estão vinculados, percebem e buscam,
subjetivamente, continuar o processo de desenvolvimento e aperfeiçoando da própria
prática, tendo em vista também melhorá-las, dadas as exigências em relação à sua
atuação docente. Neste sentido, o autor define que as responsabilidades docentes,
no contexto atual, estão além do domínio dos conteúdos lecionados. Para ele, o
professor precisa facilitar o processo de ensino aprendizagem, ser pedagogo eficaz,
organizar o trabalho e cuidar do equilíbrio psicológico e afetivo dos alunos.
Com todo esse desafio ao profissional docente, verificamos em divulgação
recente pela Agência Brasil, com base nos dados do Censo Escolar 2015 (BRASIL,
2016), que a formação docente no país permanece como um ponto frágil a ser
melhorado. Os dados mostram que 37% dos professores não estão habilitados para
as disciplinas que estão lecionando. Outro agravante é a constatação de que
permanece um percentual expressivo de 12%, o que representa cerca de noventa mil
docentes, que nem sequer possuem ensino superior.
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Segundo divulgação do MEC, essa situação atinge, inclusive, as disciplinas
que são cobradas nas avaliações nacionais como a Prova Brasil e nas avaliações
internacionais, no caso, o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes).
O Ministro da Educação assim se pronunciou:
Nenhum professor efetivo, que está em sala de aula, deixará de ter a
formação. Se faltar, vamos procurar instituições privadas. Se quisermos ter
qualidade na educação, temos que melhorar a formação do professor (grifo
nosso). (AGÊNCIA BRASIL, 2016).

A última questão foi aberta e teve como foco saber que concepção de educação
de qualidade perpassa o entendimento e a realidade deles. Segundo os professores
das escolas com alto IDEB, uma educação de qualidade tem as seguintes
características: ESC1B: apresentar aos alunos um ensino de excelência, possuir
eficiência nos processos educativos, ser uma escola de referência para as outras
escolas, a partir dos resultados obtidos, ter no quadro docente profissionais
competentes e alunos dedicados, ter algum diferencial na sua prática; ESC2J:
adequar-se às transformações dos contextos; buscar a inovação da prática em vista
da construção do conhecimento, ser referência em nível nacional, possuir
profissionais competentes, engajados e comprometidos com a educação e inclusão
dos aprendentes (alunos), constituir-se como instituição que pauta seu olhar nos
discentes e que busca o saber para melhorar os resultados em sala de aula
Já os profissionais das escolas de baixo IDEB, assim definiram a qualidade da
educação no seu contexto: ESC3J: aquela que tem profissionais capacitados, mesmo
num sistema caduco e imposto; que oferece ensino de qualidade aos alunos, não
possui excesso de alunos, que administra a indisciplina e os conflitos, que têm alunos
interessados, que dialoga e procura a solução para os problemas; ESC4L: que tem
estrutura favorável, estabelece parecerias e vínculos com a família, têm alunos
envolvidos e interessados, têm professores interessados em vista de melhores
resultados, centra o foco no aluno; forma com qualidade os cidadãos críticos, tem uma
educação que não assume a responsabilidade por todos os elementos de formação
do alunado, prioriza a educação e melhora o aprendizado.
Conforme Pérez Gómez (2000), não encontraremos um padrão determinante
que conjugue todos os elementos que defina um modelo de escola de qualidade.
Como já foi dito anteriormente, a qualidade é um conceito dinâmico e polissêmico se
reconstitui constantemente, dificultando, assim, a apreensão exata deste no contexto
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educacional.

De outro ponto de vista, à medida que a escola entende suas

fragilidades e potencialidades, ela encontra condições para intervir nas práticas
cotidianas na busca pela melhoria da qualidade da educação ofertada.

4.4

ANÁLISES

DAS

REPOSTAS

COM

BASE

NOS

ELEMENTOS

INTRAESCOLARES REFERENTES AO PLANO DA ESCOLA

O terceiro grupo de sujeitos participantes da pesquisa é a Equipe gestora da
escola: Diretor, Diretor Adjunto e Coordenador Pedagógico. Realizamos entrevistas
com base em roteiro com três categorias: Gestão escolar democrática e participativa
(inclui-se a organização escolar - PPP), avaliação do trabalho docente e formação
continuada dos profissionais da escola. Além destas três, acrescentamos uma
questão sobre a qualidade da educação.
Foram cinco horas e 45 minutos de gravações transcritas. A escolha respeitou
a quantidade de gestores da unidade, entendendo que é um número garantido na
gestão local, e por ser essa equipe a primeira responsável pela coordenação dos
processos educativos internos à escola. É importante dizer que nas unidades
escolares, a equipe nem sempre estava completa, por razões específicas de cada
escola. No total foram entrevistados 8 gestores, com a seguinte configuração: 4
Diretores Gerais, 3 Diretoras Adjuntas, 1 Coordenador.
De acordo com Alves (2008), a gestão escolar possui dois tipos de estrutura
organizacional: administrativa e pedagógica. A primeira garante o destino e a gestão
dos recursos humanos, físicos e financeiros. A segunda, por sua vez, trata das
funções e questões educativas de ensino aprendizagem, dos elementos curriculares
e dos setores que integram o desenvolvimento pedagógico.
Para uma maior inteligibilidade dos dados e resultados, selecionamos trechos
das respostas dos entrevistados que melhor ilustram as nossas análises.
Apresentaremos as respostas da direção geral e da direção adjunta respectivamente.
Este padrão só não será adotado quanto à análise sobre a formação continuada, uma
vez que houve muita similaridade entre as falas.
Optamos também por analisar ao final de cada categoria abordada as
respostas de todos os gestores em conjunto, podendo assim tecer uma visão da
totalidade. E, na sequência destacaremos as singularidades de cada escola.
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4.4.1 Sobre o Perfil da Gestão

No primeiro momento, fizemos perguntas voltadas a perceber o perfil e estilo
dos gestores (dimensão da gestão democrática). Da escola ESC1B recebemos os
seguintes depoimentos:
Dir. Geral: Eu cheguei ao cargo como primeira gestão indicada, depois, logo
no ano seguinte, houve eleição e eu passei pelo processo [...] no nosso caso
não tem impedimento ser reeleita para vários mandatos. [...] Cursei
Pedagogia e Pós em Gestão Educacional. [...] sou um pouco autoritária, eu
não vou mentir, porque sou [...] mas sou porque eu me doo muito então
acho que não há espaço para não ser assim. [...] Acho que o funcionário
público em geral tende a reclamar que ganha pouco, que ele não tem
condições de trabalho, são argumentos que não aceito, condições de
trabalho eu dou, escola limpa, disciplinada. [...] Quando você faz concurso
sabe quanto vai ganhar e se fez é porque queria, se você não está feliz vá
vender laranja na feira, vá vender livros, mas vá ser feliz, você não pode jogar
sua infelicidade em cima das crianças, elas não têm culpa; nesse sentido eu
sou autoritária, para estar aqui tem que dar o exemplo. [...] Tudo aquilo que
exijo do meu aluno eu preciso dar como exemplo, eu quero que todos deem
exemplo para eles. [...] Quando o professor se apresenta eu não tenho poder
de escolha. [...] Eu tenho a fama de ser muito ruim. [...] Eu não consigo
entender você estar diante de 40 crianças e fingir que está ensinando. [...] A
minha função é trabalhar para o meu aluno. [...] Se não me agradar apesar
de não poder escolher [...] eu tenho poder de mandar embora quem não quer
trabalhar.
Dir. Adjunta: A escola é uma escola tradicional, a gente preza pelo
tradicional [...] acabou o recreio eles formam filas, vão para a sala em silêncio.
[...] Eu sou uma pessoa mais maleável, mas vou me adaptar a essa realidade
[...] a tradição funciona [...] a questão do uniforme. [...] É uma escola que
prima pela organização tradicional. [...] Assim, é um desafio para mim
tentar ser tradicional, porque eu não sou [...], mas estou me adaptando.

Já a ESC2J, fez as seguintes considerações no tocante ao estilo de gestão:
Dir. Geral: Eu sou gestor da escola 2J. [...] A gente faz uma seleção em três
etapas, a primeira etapa é de formação, se a gente está habilitado, apresenta
a documentação. [...] Depois eu passei por uma banca de pessoas habilitadas
e apresentei minha proposta de gestão [...] depois passei por uma entrevista
com um membro da SME e dois da CRE. [...] Depois disso eu fui aprovada
[...] o terceiro momento é a eleição por pais, alunos, professores e
funcionários. [...] No meu caso eu tive 99% de aprovação. [...] Eu gosto muito
da sala de aula, apesar de estar ajudando, mas como foi para atender um
pedido dos professores e grupo de funcionários [...] eu me senti fortalecida.
[...] eu não quero uma gestão vertical, de cima para baixo, eu quero uma
gestão horizontal, eu quero que todos participem, me tragam sugestões [...]
eu quero uma equipe proativa, eu não sou sozinha, a gente não acredita
nesta gestão, neste hierarquia, entendeu [...] impor uma ideia não é a mesma
coisa.
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Dir. Adjunta: [...] meu jeito de ser coordenadora é o meu jeito de ser
professora, eu interajo com todo mundo, a gente lidar com ser humano às
vezes é muito difícil. [...] Na minha prática eu tento interagir, escutar, solicitar
falar, vamos melhorar isso aqui, podemos fazer dessa forma. [...] Não vou
chegar lá e me impor em momento algum. [...] Se eu tiver que ser diferente,
eu prefiro a sala de aula.

Quando indagadas sobre o estilo de gestão que desenvolvem na ESC3J, as
direções geral e adjunta, assim se expressaram:
Dir. Geral: Eu cheguei ao cargo a partir de um convite do professorado [...]
existia uma vacância. [...] A partir daí eu fui à coordenadoria, fiz minha
candidatura, a minha proposição e aceitaram, por isso estou aqui. Sou
formado em Geografia e em Gestão Pública. Há pouco tempo nesta escola.
[...] A minha meta é essa, fazer uma gestão participativa e democrática,
envolvendo todos os atores, cada um tendo o seu papel específico, sem
esquecer que preciso também ter autonomia em alguns momentos para que
a gente possa estabelecer situações de mais urgência, como violência e
evasão. [...] Eu preciso tomar primeiro as providências e depois participar do
grupo, mas sempre que possível, divido com minha equipe [...] não importa
se é regente, se é secretária, merendeira, eu divido com eles aquilo que eu
preciso solucionar.
Dir. Adjunta: Eu cheguei ao cargo através de um convite do diretor adjunto,
nós fomos indicados pela CRE, eu tinha experiência anterior, não com o
cargo de diretora adjunta, eu dava apoio à direção. [...] Já trabalhei vinte e
cinco anos em sala de aula. [...] Sou uma pessoa que gosta de ouvir, eu sou
uma pessoa democrática, mas acredito que tem horas que um gestor tem
que saber dizer não, existe uma democracia em que todos são ouvidos, mas
antes de tudo a gente também responde a uma secretaria e nós somos
responsáveis por isso. [...] O bom gestor ouve, ele discute, ele debate, mas
também tem que saber dizer não.

A última escola a se pronunciar a respeito sobre o estilo de gestão, foi a ESC4L.
Fizeram as seguintes afirmações:
Dir. Geral: Eu herdei automaticamente o cargo, eu era diretora adjunta,
cuidava de toda a parte administrativa. A CRE aprovou e a SME também
aprovou e eu fiquei sendo. Tenho formação em Publicidade e Comunicação
e depois fiz história, mas, nunca atuei. [...] Estou cursando Gestão Escolar
por EAD, não tem como ser presencial. [...] Meu estilo de gestão [...] acho
que é um estilo democrático e acho que tem que ser [...] baseado no meu
bom senso, no meu sentimento de ser humano, de reconhecer o outro
enquanto ser humano, de respeitar o outro, de respeitar as diferenças [...] eu
digo a escola como corpo docente e discente como um todo, se não tiver o
mínimo de equilíbrio emocional para você gerir, isso não tem como [...] justiça,
paciência, acho que tenho tudo isso.
Dir. Adjunta: Eu estou na escola faz quase dois anos, como docente. O
convite para gestão chegou no final do ano, outubro/novembro. Formei-me
no antigo Normal, depois fiz a faculdade de Letras [...] emendei e fiz Pós em
Psicopedagogia. [...] Que difícil... não sou nem gestora. [...] Abrindo o
coração, eu nunca quis ser da direção, porque é do ser humano. [...] eu nunca
pleiteei este cargo, mas eu vou aceitar em consideração a uma escola que
me acolheu, uma escola que me abraçou [...] que me deu a oportunidade de
crescer. [...] Eu estou aprendendo com a experiência da direção geral. [...]
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Não quero deixar o cargo subir à cabeça [...] a escola é minha, os alunos são
meus [...] eu falo que estou na direção, a nossa escola.

Analisando o estilo de gestão das quatro escolas, vemos uma diferença muito
expressiva. Enquanto a ESC1B tem uma forma mais tradicional, as outras três se
mostram mais democráticas e acolhedoras da diversidade. Segundo Libâneo (2008),
a organização dos processos de gestão assume diferentes posturas de acordo com a
compreensão que se tem dos objetivos da educação relacionados à sociedade e aos
alunos. Numa concepção técnico-científica, o papel do gestor está centrado numa
pessoa decidindo e direcionando o cumprimento e a execução de tarefas, mediante
um plano anteriormente definido, ao contrário, a gestão democrática o poder de
decisão é compartilhado.
A gestão democrática é um princípio proclamado no Artigo 3 da LDBEN
9394/96. A gestão da escola ESC1B demonstra tomar para si a responsabilidade
pelos resultados produzidos pela escola, o que em muito valoriza o individualismo,
não permitindo que as vozes dissonantes do contexto se manifestem. Aparecem na
ESC1B elementos, tais como: concentração do poder decisório, certa rigidez em
relação ao sistema de normas internas. Na concepção de Lima, Prado e Shimamoto
(2011), fica claro que esta gestora coaduna com uma gestão nos moldes gerenciais
uma vez que, apesar de se utilizar dos instrumentos da chamada gestão democrática,
centraliza as decisões e distribui a execução das tarefas a um corpo de profissionais
que demonstram concordar com este posicionamento.
Dourado (2001), contrapondo essa perspectiva, afirma que o processo de
gestão democrática é compreendido na perspectiva do aprendizado e de luta política,
que não se limita às práticas educativas, porém considera, nas peculiaridades dessa
prática social e de sua condição autônoma, a oportunidade de desenvolver canais de
efetivo envolvimento e participação, repensando, desta maneira, as estruturas de
poder autoritário que permeiam as relações sociais das práticas educativas.
As ESC2J, ESC3J e ESC4L demonstram considerar a gestão democrática
como um elemento importante para seu funcionamento, o que é possível sentir no
bom clima institucional e no depoimento dos professores, como apurou anteriormente.
Tomando as ideias de Ferreira (2003), a gestão democrática influencia não só a
elaboração do PPP, mas também chega à sala de aula e aos outros âmbitos da
escola, não só como desenvolvimento do que fora planejado, mas como importante
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fonte de subsídios para o estabelecimento de outras decisões e para o
estabelecimento de novas políticas.
Neste mesmo sentido, Veiga (2009) afirma que gestão democrática muito mais
do que uma diretriz ou fundamento, precisa ser assumida como objetivo a ser
alcançado, tomando desta maneira, a configuração de prática educativa no contexto
escolar.
Diante destes elementos obtidos, podemos dizer que mesmo sendo enfatizado
o discurso de uma educação pautada na democracia em nosso contexto, indicando a
participação coletiva dos agentes da prática educativa, permanece no seio de muitas
escolas a prática arbitrária da gestão dos processos pautados na autoridade. Há que
se dizer, também, que temos escolas desenvolvendo sua prática cotidiana a partir de
processos articulados entre os envolvidos no contexto e fora dele, que se orientam
pela objetividade nas questões relativas à organização e à gestão, que acompanham
o desenvolvimento dos alunos e dos docentes, por meio de avaliações sistemáticas,
mas, com uma finalidade diagnóstica para reorientar os rumos das ações. É
importante frisar que as escolas com baixo IDEB demonstram estar preocupadas tanto
em equilibrar os elementos dos processos de ensino aprendizagem quanto com o
cuidado com as pessoas que estão dentro da comunidade educativa.
Com base nesses elementos, compreendemos que a gestão participativa e
democrática é elemento promotor na construção de uma escola de aprendizagem de
conhecimentos, de desenvolvimento de capacidades intelectuais, mas também
espaço de desenvolver as capacidades sociais, afetivas, éticas e estéticas. Ao mesmo
tempo, contribuirá na formação de competências que serão importantes para a
participação na vida social, econômica e cultural. É o que Libâneo (2008) chama de
comunidade democrática de aprendizagem.

4.4.2 Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP)

Iniciamos indagando qual a concepção dos gestores na dimensão do plano de
escola, que envolve a estrutura organizacional compatível com as finalidades do
trabalho pedagógico, que, por sua vez, tem como referência o PPP enquanto um
processo orgânico.
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A gestão da escola de alto IDEB ESC1B assim se pronunciou quando
questionada sobre o PPP:
Dir. Geral: Do Projeto Político Pedagógico, a gente montou a missão, o
objetivo da escola. O projeto pedagógico em si é sempre modificado. Em cima
da ideia central do PPP, montamos os projetos pedagógicos anuais de acordo
com o que está acontecendo no país. Quando chegamos aqui, não
conhecíamos a clientela e os professores, por isso que esse projeto meio que
não se consolidou. Agora dá para gente já fechar, consolidar o PPP em
andamento. Era preciso conhecer a clientela e as necessidades da
comunidade. Nossa missão é preparar os nossos alunos para o mercado
competitivo [...] os documentos que orientam a nossa prática são os
emanados da Secretaria de Educação, os descritores para promover a
aprendizagem [...] a gente avalia o PPP todo tempo, porque ele sintetiza
nosso trabalho [...] fazemos tudo adequado aos objetivos que nos
propusemos no PPP.
Dir. Adjunta: Estou faz pouco tempo na escola. [...] em diálogo com os
professores, percebo que as reuniões semanais foram dando base para a
construção do PPP [...] a gente tem uma direção que é muito firme, mas o
grupo de professores é um grupo muito unido, eles sabem o que eles querem,
então eu acho que o PPP foi montado desse jeito, muito pela vontade deles
[...] a escola tem as regras criadas aqui que são muito próprias, até porque a
gente tem essa liberdade [...] de poder criar as suas próprias regras, eu acho
que funciona muito.

Já a gestão da escola, também de alto IDEB, ESC2J, afirmou:
Dir. Geral: Quando eu entrei já havia esse PPP, que é um documento mais
amplo, é como que a gente trabalha, a nossa base é o PPP e os outros
projetos vamos colocando [...] é a coluna vertebral da escola [...] participei da
elaboração dele como professora [...] na época todas as professoras foram
chamadas, foi importante porque colocamos as nossas ideias [...] eu vejo
que o PPP é algo que está sempre sendo mexido, porque ele tem que estar
adequado às mudanças [...] é o que sustenta a nossa qualidade de ensino e
tem que ter ramificações que vão saindo e montando todo o trabalho
(referindo-se ao trabalho do professor) [...] utilizamos os descritores que
vem da SME – RJ, os cadernos pedagógicos, as orientações curriculares [...]
os objetivos serão trabalhados referentes a cada turma [...] vem uma apostila
do Rio de Janeiro com os conteúdos obrigatórios, acabou aquele conteúdo
continuamos investindo em mais conteúdos para os alunos [...] avaliamos
bimestralmente o PPP no Centro de Estudos, a gente pega o que foi
trabalhado, analisa o que deu certo e o que precisa melhorar. [...] O feedback
aos professores é constante. [...] A gente chamou a família e pediu para que
todos lessem para a criança e depois a coordenadora pedagógica faz um
trabalho sobre o livro e a professora continua (destacando um projeto que a
escola fez para melhorar o nível de leitura).
Dir. Adjunta: A escola sempre teve PPP. [...] escola que não tem PPP, não
tem direção. [...] Ele já veio de outra direção [...] quando começamos a
elaborar o aluno participa, os pais participam, os professores participam.
[...] O nosso PPP é longo, vem dizendo desde o fundador da escola. [...] É
uma escola que chamam de pré-fabricada, de isopor prensado e a direção
está procurando conservar a escola. [...] O PPP diz das salas, das
dependências porque nós temos deficientes. [...] No PPP nós incorporamos
as mudanças que acontecem na escola. [...] É uma escola de referência no
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IDEB, nossa escola ultrapassou a média [...] tiraram nossas turmas do IDEB.
[...] Procuramos fazer uma integração entre nossa prática e o que está no
PPP. [...] Nossa prática também é orientada pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais [...] tem também a MultiRio que apoia a SME-RJ.

Os gestores da ESC3J, de baixo IDEB, nos deram o seguinte depoimento:
Dir. Geral: Pelo que eu consegui conversar com os professores, existe esse
projeto político pedagógico [...] e foi feito a partir da discussão da direção,
comunidade, alunos e professores [...] nós temos as orientações da prefeitura
[...] a gente tem toda a regulamentação por causa das provas oficiais tanto
da prefeitura quanto da Prova Brasil [...] a gente segue estritamente [...] nós
temos três Centros de Estudos no ano, em que a escola se reúne para discutir
o PPP e o percurso administrativo, eu tenho três datas no ano [...] o Centro
de Estudo é uma parada [...] sobre a interface entre o PPP e o planejamento
do professor eu ainda não tenho essa visão [...] a gente ainda não tem
coordenador pedagógico.
Dir. Adjunta: Penso que a escola tem PPP. Ainda não conheço. [...] Os
documentos que orientam a prática pedagógica [...] sinceramente, são
sempre documentos mandados de cima que dizem que foram elaborados por
professores, só que nós temos representatividade, não sabemos quem são
esses professores, acho que o idealizado fica um pouco afastado do real [...]
destaco a experiência do professor, seu compromisso, da direção, da família
e dos alunos. [...] o diretor geral participa muito pouco do pedagógico porque
são muitas reuniões a que ele tem que comparecer [...] uma prática
burocrática muito grande que acaba afastando do pedagógico. [...] pelo pouco
tempo não sei dizer como são realizados os trabalhos pedagógicos, não
tenho ideia, não participei de nenhuma reunião nestes quinze dias como
diretora adjunta. [...] Eu fiquei impressionada com uma escola que ficou quase
um ano sem direção está tão estruturada. [...] As pessoas da secretaria
estavam dirigindo a escola e os professores. [...] Existe uma boa
comunicação.

Para finalizar, também registramos trechos de falas dos gestores da escola de
baixo IDEB, ESC4L:
Dir. Geral: A escola tem um PPP. [...] Ele vem sofrendo alterações ao longo
dos anos, o nosso PPP é uma colcha de retalhos. [...]. Consideramos esses
retalhos a nossa diversidade, na cor da pele, nas regiões aqui dentro do Rio
de Janeiro. [...] Considero que a participação dos professores na elaboração
do PPP foi fundamental, porque se eles não estiverem do lado da gente, a
costura dessa colcha não tem como costurá-la. [...] O professor é peça
fundamental no processo de entender o outro, a diferença. [...] São eles
que passam mais tempo com os alunos. [...] Os documentos oficias que
orientam são oficialmente os descritores elaborados pelos professores
da própria rede, eles são o currículo mínimo que todas as escolas municipais
tem que usar, é uma forma de unificar o ensino dentre a rede. [...] Para mim,
o que orienta a prática pedagógica cotidiana, além dessas orientações
curriculares, tem que ser a pratica docente, o professor vir à escola com
aquela vontade de dar aula, de fazer a diferença e ensinar sabendo de todas
as dificuldades que vai encontrar dentro da escola. [...] Para mim os
professores tinham que estar descansados, ser bem remunerados, de bem
com a vida e não precisando sair de uma escola para outra. [...] Quando falo
professores eu me incluo. [...] O PPP não é fechado, ele é discutido nos
Centros de Estudos. [...] Se os professores não tiverem autonomia de fazer
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o trabalho deles e ajudar no bom andamento da escola, não teria como, não
seria democrática, seria incoerente como minha fala.
Dir. Adjunta: Assumi a direção adjunta em fevereiro deste ano. [...] Eu já li
o PPP e despertei a vontade de atualizá-lo, desde janeiro venho falando para
a direção geral [...] ele precisa ser atualizado sempre que necessário numa
escola que atende do primeiro ao nono ano, mas, precisa ser renovado. [...]
Não participei da construção dele, porque foi feito na gestão anterior. [...] Aqui
nessa escola não tem como fugir da elaboração do PPP, porque ele é a
colcha de retalhos que ajuda na construção das relações. [...] O PPP atende
a integração de todos os segmentos na escola. [...] quando pega uma
orientação nacional há algumas diferenças, mas, por questões de tempo
e demanda, ficamos presos só nos descritores e orientações
curriculares, porque os alunos farão a prova da rede municipal. [...]
Quando o aluno muda de uma CRE para outra, a aula pode ser diferente,
mas, o que está sendo trabalhado é o mesmo [...] é uma forma de integrar
porque é uma rede [...].

Paro (1997), em trabalho realizado sobe a qualidade da educação e a
produtividade, ressalta que muitas escolas de hoje sustentam em sua organização
estrutural e pedagógica as ideias de uma instituição tradicional, assumindo sem
restrição o objetivo de formar e preparar os alunos numa lógica voltada ao mercado
de trabalho, ou, à concorrência dos vestibulares.
Diante do exposto pelo autor, constatamos uma diferença novamente entre a
ESC1B e as demais escolas. É muito claro para seus gestores, segundo as
informações, o objetivo de manter a escola nas primeiras colocações do ranking do
IDEB, uma vez que esta condição gera benefícios individuais aos docentes.
Independentemente disso, há que se considerar que existe uma preocupação com o
desenvolvimento dos alunos, mesmo adotando-se uma postura bastante tecnicista,
cuja finalidade é preparar para servir ao mercado de trabalho, restringindo o sentido
formativo da educação.
Outro aspecto apurado em três escolas, ESC3J, ESC4L e ESC1B, é a falta de
conhecimento e apropriação, por parte dos gestores, do PPP. A ponto de nos
perguntarmos quanto à veracidade da existência deste. Esta indagação surgiu,
porque todos disseram, por meio de várias afirmativas durante a entrevista, sobre a
importância deste documento para a realização do trabalho pedagógico nas escolas.
Da mesma maneira, os professores, quando responderam aos questionários,
confirmaram que suas práticas são orientadas pelo PPP. É possível supor, diante das
respostas vagas nas entrevistas, que o PPP exista somente no “plano verbal”. Apenas
a ESC2J permitiu a consulta ao documento impresso. Considerou, no entanto, que é
um documento que precisa ser revisitado e alterado. Segundo Marques (1990), a
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construção, a execução e avaliação são de competência da organização escolar,
considerando os recursos e os limites específicos existentes no contexto, as ações de
continuidade em tempos diferentes.
Ainda, no que diz respeito ao PPP, vale ressaltar que as ESC3J e ESC4L, baixo
IDEB, têm uma concepção diferenciada em relação a ele. Para dois gestores destas
escolas, a concretização da proposta pedagógica na prática cotidiana vai muito além
do que está posto, tanto no PPP quanto em outros documentos que norteiam a ação
educativa. Eles destacam a valorização do papel docente no contexto da escola.
Atribuem a este maior relevância do que aos documentos. Por se tratar das duas
escolas com baixo IDEB, nos questionamos se, mesmo diante do que foi dito pelos
gestores, um PPP não seria, na perspectiva de qualificar os processos educativos, um
instrumento fundamental ou ao menos, balizador?
A gestão democrática tem como objetivo formar sujeitos políticos, cônscios de
seu papel nos processos decisórios. O PPP é um instrumento desta gestão que
permite a discussão dos desejos e consensos temporários de um grupo formado tanto
pela comunidade interna quanto pela externa (LIBÂNEO, 2013). No entanto, no
tocante à participação, os gestores entrevistados fizeram alusão somente aos
professores, não se referiram aos pais ou aos alunos ou à comunidade externa.
Levanta-se aqui a necessidade de os gestores reverem seus posicionamentos sobre
o PPP, sobre a democracia e sobre a participação coletiva.
O PPP configura um momento de participação nas tomadas de decisão em que
todos que de algum modo estão envolvidos são convocados a se envolver. Cabe aos
gestores criar oportunidades para que esta participação aconteça. Cabe ressaltar que
a cooperação em si mesma não esgota as ações necessárias para assegurar a
qualidade de ensino.

4.4.3 Sobre a Avaliação do Trabalho Docente

Os colaboradores da pesquisa, no caso os gestores, foram convidados a
responder sobre como avaliam o trabalho docente nas unidades escolares onde
atuam. Sobre este fator, reproduzimos trechos da fala da direção da ESC1B:
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Dir. Geral: O trabalho docente é realizado de acordo com o que nós
propusemos no PPP. [...] A cada encontro que nós temos com os
professores, semanais. Aí a gente está avaliando, porque estamos vendo que
o professor sabe exatamente onde está falhando, onde precisa buscar e
detectar. [...] A partir desta avaliação, compete à gestão, como um todo,
intervir para que esse professor consiga melhorar o trabalho de alguma
forma. [...] A secretaria avalia o professor por meio da avaliação do aluno,
se o aluno foi bem na Prova Brasil, o professor é premiado, se os alunos
não foram bem, ele não é premiado. [...] Entre nós da equipe técnicopedagógica, a gente conversa e percebe aquele ou aquele outro que está
precisando de uma ajuda nesse ou naquele aspecto [...] percebemos nas
reuniões semanais e no encontro com os alunos, o professor mais fraco ou
aquele muito bom. [...] A gente vai às turmas e conversa, como está a
relação de vocês com os professores. [...] Aí a gente tenta levar isso ao
professor com o maior carinho, porque o professor, às vezes, não gosta de
ser avaliado pelo aluno, temos que ser bem agradáveis para que ele não se
sinta ofendido e não tome raiva da turma, e a turma vai perder a confiança na
equipe.
Dir. Adjunta: A avaliação do trabalho docente é realizado semanalmente. Eu
acho que não pode deixar passar muito tempo para isso. [...] Vou agilizando
o trabalho de coordenação propriamente dita, nos dias da reunião eu fico o
dia todo nas reuniões, pego os planejamentos, a gente conversa [...] vendo o
que aconteceu e o que não aconteceu.

Em continuidade à questão da avaliação do trabalho docente, os gestores da
ESC1B registraram também o que pensam sobre as premiações. Assim responderam:
Dir. Geral: A escola não recebe subsídios. A gente recebe premiação, mas a
gente não recebe nada para a escola [...] é o 14o salário e os cinco primeiros
ganham uma viagem ao exterior. Uma coisa para a escola, ou uma verba
maior, pelo desempenho não. [...] A verba federal é de acordo com o número
de alunos [...] a verba municipal é pelo tamanho do prédio [...] de acordo com
os recursos disponíveis, divididos entre as escolas pelo tamanho do prédio.
[...] Todos da escola recebem o beneficio do 14o salário. [...] se o professor
recebe tudo que ele precisa e se tem comprometimento para estar aqui não
tem porquê não haver o processo de aprendizagem.

No que diz respeito às premiações, a direção adjunta da escola 1BM disse que
esta questão é tratada direto com a direção geral.
A gestão da escola com baixo IDEB, ESC2J, fez as seguintes afirmações sobre
a avaliação trabalho docente:
Dir. Geral: Eu fiz um questionário de autoavaliação com todos em nosso
Centro de Estudos. [...] Eles responderam o questionário [...] igual se avalia
uma criança, para eles se colocarem também, depois me devolveram [...] eu
fiz a minha avaliação individual [...] vendo o que precisa melhorar, o que está
muito bom, que pode continuar [...] eles mesmos reconheceram os pontos
baixos que a gente estava precisando realmente melhorar [...] a devolutiva é
realizada individualmente, porque é muito pessoal [...] eu chamo para
conversar. [...] Um problema gerado para o grupo resolver a gente abre para
o grupo.

87

Dir. Adjunta: Geralmente no final do ano a gente pede uma autoavaliação
deles, como eles se avaliam para que possam melhorar sua prática
pedagógica e fazemos uma devolutiva pessoal.

Com relação à questão de benefícios ou premiações recebidas, destacamos
trechos mencionados pelos gestores da mesma escola:
Dir. Geral: A gente recebe uma planilha com o nosso desempenho, continua
com um desempenho muito bom. [...] Tem a questão do 14o salário, que são
várias questões analisadas, assiduidade do aluno, evasão escolar, a gente
tem que manter o aluno na escola. [...] O retorno a gente sempre recebe da
SME – RJ. [...] A escola recebe outras verbas para comprar material
pedagógico para estar auxiliando na sala de aula. [...] Este ano temos
também o salão livro [...] também é verba que a gente recebe. [...] Eles são
dados a todas as escolas do município, independente do resultado.
Dir. Adjunta: Quando a escola ganhou o IDEB, a diretora e a professora
ganharam viagens. [...] No primeiro IDEB que nós ganhamos o Prefeito X
esteve aqui na escola [...] a nossa escola é terrivelmente quente [...] ele
prometeu ar condicionado e ganhamos o mobiliário novo. [...] E o 14o salário,
se não tiver muitas faltas e atingir os melhores resultados. [...] Mesmo sem
ter mais a turma que faz o IDEB, tem outra prova que serve de parâmetro [...]
ano passado nós ganhamos [...] não são todas que ganham, somente as que
atingem determinado nível determinado pela Prefeitura.

Os gestores da ESC3J, baixo IDEB, tratando de responder a questão sobre
avalição do trabalho docente, fizeram os seguintes comentários:
Dir. Geral: A avaliação do trabalho docente, se não é um dos pilares desse
processo pedagógico. [...] Vai ser através da avaliação que a gente vai ter o
reflexo daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente precisa mudar,
a partir daí traçar metas e objetivos. [...] A avaliação precisa atender a todos
os processos da nossa ação pedagógica.
Dir. Adjunta: Eu acho muito importante que o docente faça ele mesmo uma
autoavaliação [...] tem que repensar as suas práticas, porque nós temos
professores que nunca fizeram [...] já passaram da idade [...] eu acho que o
professor tem uma data de validade. [...] Nós temos alguns professores que
estão trabalhando pelas vantagens financeiras. [...] De certa forma ele é
avaliado quando tem essas provinhas, prova do Governo Federal, ou provas
da prefeitura, conforme o resultado de desempenho dos alunos não deixa de
ser uma avaliação dos professores.

Para estes gestores, as premiações têm o seguinte significado:
Dir. Geral: Eu acho que as avaliações externas são muito boas, tanto no nível
estadual, quanto no nível municipal, a Prova Brasil, a Provinha Brasil, ou a
avaliação da prefeitura [...] é ótima, porque dá um diagnóstico que o gestor
precisa [...] eu sou muito favorável. [...] eu acho que favorece também uma
remuneração a mais, por conta do planejamento e o alcance de metas e do
índice, isso incentiva o servidor a pensar mais. [...] Ele está recebendo aquilo
não só como um valor material, mas também porque ele percebe que ele se
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sobressaiu dentro de um sistema e pode dar mais do trabalho dele [...] não a
disputa, mas o reconhecimento que esse professor tem porque ele se dedicou
e merece isso. Toda a equipe recebe essa premiação se a escola atingir os
bons resultados.
Dir. Adjunta: Quando eu digo que algumas pessoas são privilegiadas
financeiramente em detrimento de outras. [...] É fácil você tem todos os
insumos, todas as coisas necessárias, você tem professores motivados que
têm boas condições de trabalho. [...] É importante saber o que tem por trás
que fez com que aquela escola ganhasse. [...] Eu não acredito quando eles
dizem que é porque uma escola lá dentro da favela teve um bom
desempenho, eu não acredito que um aluno que viva no meio de um tiroteio
vai ter um bom desempenho, eu estou sendo muito sincera, eu acho que eles,
muitas vezes, mascaram os resultados.

Quando solicitados a discorrer sobre a avaliação do trabalho docente,
obtivemos as seguintes respostas dos gestores da ESC4L:
Dir. Geral: A avaliação mais importante que eu faço do trabalho docente não
é nem o resultado das provas, porque enquanto professora, eu falava
muito aos meus alunos, o fracasso de vocês, muitas vezes, não é de
vocês, pode ser meu e é muito difícil você se auto avaliar. [...] Eu avalio
muito a prática docente com os alunos [...] eles têm a liberdade de entrar aqui
e dizerem o quiser. [...] Através dessas falas eu avalio o desempenho do
docente dentro da sala. [...] O aluno aqui dentro tem voz e vez, professor aqui
não está sempre certo [...] Essa avaliação é quase que diária.
Dir. Adjunta: A avaliação do trabalho docente acontece no dia a dia da
escola. [...] Não há uma periodicidade, porque tem semana que acontece tudo
100%, mas há semanas que você avalia mais de uma vez. [...] É a clientela
(referindo-se aos alunos), que dá esse feedback. [...] Os professores recebem
retorno das avaliações através de conversa, dialogo, até com ou sem aluno,
numa reunião de professores, num conselho de classe.

Destacamos também um recorte da fala destes gestores no que diz respeito à
gratificação ou premiações correlacionadas aos bons resultados:
Dir. Geral: A gente recebe as verbas destinadas, a verba federal, verba
municipal, a gente recebe essas verbas para solucionar as necessidades da
escola, sempre são baixas essas verbas, deixam a desejar. [...] tenho
reclamado há dois ou três anos do problema na quadra poliesportiva e eu não
tenho verba. [...] Eu tenho que dar conta do mínimo para o funcionamento da
escola com o que eu recebo. [...] As escolas como um todo, não estou falando
só dessa aqui, deveriam receber muito mais. [...] A gente conseguiu concluir
a climatização, porque a CRE ajudou com a parte elétrica.
Dir. Adjunta: Eu não acredito que as verbas que a gente receba tenha
qualquer relação com o número do IDEB, até porque as verbas têm valores
estabelecidos com base no tamanho do prédio, a quantidade de alunos, os
projetos que a escola têm, a infraestrutura e a idade do prédio. [...] Quando a
escola atinge as metas, professores e direção. [...] Nós temos uma meta a
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atingir todo ano, as escolas que atingem a média estipulada, pela SME
recebem o mesmo salário.

A ação docente no contexto da qualidade da educação está sendo mais exigida
e responsabilizada. Conforme Esteve (2008) trata-se de mudanças que geram
fragmentação do trabalho, inibição educativa de outros agentes de socialização e
aumento de contradições no exercício da docência, o qual, no âmbito profissional, por
vezes, cria sentimentos de desajustes e/ou impotência.
Analisando o processo de avaliação do trabalho docente, com base nos
elementos trazidos pelos gestores das quatro escolas, averiguamos que não existe
em nível de Rede, nenhuma estratégia de avaliação da ação docente mais
formalizada e com este fim. As avaliações das práticas dos profissionais da educação
das quatro escolas são, em sua maioria, desenvolvidas no fórum interno das
unidades. Este processo é feito em reuniões semanais ou dos Centros de Estudos
quadrimestrais, por meio de diálogos individualizados com os docentes, no contato
direto com os alunos ou, então, através de algum instrumento elaborado pelos
gestores. Segundo os mesmos, a SME ou a CRE só fazem a avaliação durante o
período probatório e quando são realizadas as avaliações externas à escola, porque
elas cobram as disciplinas ministradas pelos professores.
Sobrinho (2003) afirma que, em dado momento, a avaliação docente era feita
pelos alunos em relação ao professor, uma vez que o discente era o único que teria
como exigir a efetividade da ação dos professores. Atualmente, a avaliação contempla
como elemento forte o nível de desempenho com o ensino, que deve gerar bons
resultados. Em algumas escolas (ESC1B e ESC4L), como percebemos, o aluno
permanece como um meio de se avaliar a prática docente, a partir da relação
estabelecida entre professores, ensino-aprendizagem e aluno.
Na compreensão de Caron (2008), ainda hoje, significativo grupo de docentes
não aceita ser avaliado pelo aluno, pois considera tal procedimento uma maneira
invasiva de controle e reafirmam a autoridade sobre ele e seu trabalho. Isso foi
constatado, sobretudo, na ESC1B. Segundo a gestão, é preciso tomar muito cuidado
para que o professor não se sinta magoado, a tal ponto de querer prejudicar a turma.
Verifica-se, portanto, que existem resistências da parte docente no que diz
respeito à avalição de suas práticas. Este elemento causa estranheza pelo simples
fato de que avaliar faz parte da rotina deles na relação estabelecida e formalizada da
prática educativa (sem entrar nos méritos de modelos de avaliação).
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Diante disso, entendemos que o processo de avaliação do trabalho docente
nem sempre é visto como fator que gera emancipação e qualidade, facultando o
empoderamento destes sujeitos por meio de um processo de reflexão crítica sobre
suas próprias práticas. Nesse sentido, Abrantes e Valente (1999) afirmam que a
verificação do trabalho docente numa perspectiva de desenvolvimento profissional
estaria desvinculada da avaliação focada em mensurar a eficácia e eficiência do
trabalho docente. A partir destes elementos, refutamos a intencionalidade atribuída
por algumas escolas quando tratam de avaliar em função dos resultados e, acima de
tudo, quando concebem a resposta das ações educativas como meio gerador de
benefícios e premiações a um grupo restrito de pessoas, num contexto bem mais
amplo. Tal processo é nefasto e gerador de desigualdades em vista de uma educação
promotora do desenvolvimento dos interlocutores, nossos alunos.
Vale ressaltar, ainda, as considerações da Diretora Geral da ESC4L, referindose à dimensão dos investimentos públicos na educação, especificando suas
necessidades. Das escolas pesquisadas, esta se destaca como a escola, cujos
investimentos recebidos anualmente, não suprem nem as necessidades básicas da
unidade. A gestão tem, pois, o desafio de criar prioridades dentre as já prioridades
emergenciais. As demais escolas não trouxeram elementos de insatisfação no que diz
respeito aos investimentos. A ESC4L, pela realidade própria, não acrescentou
nenhum aspecto novo em relação às premiações do município pelo atingimento de
metas. Esta consideração já foi expressa anteriormente.

4.4.4 Sobre a Formação Continuada dos Docentes

Outro aspecto que abordamos na entrevista foi sobre a formação continuada
dos professores. Em comum, todas as gestoras salientaram que a SME - Rio de
Janeiro - oferece cursos dentro e fora do horário de trabalho. A adesão dos
professores, neste caso, é voluntária e cabe à gestão divulgar e negociar uma
substituição quando o curso de interesse do professor for em seu horário de trabalho.
Cabe esclarecer que a negociação é importante, pois o professor deverá
posteriormente compensar o horário em que esteve ausente para sua formação. Há
oferta de cursos a distância, nos quais os professores podem utilizar os computadores
das escolas quando esta tem laboratório de informática em funcionamento. Há
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editoras que também oportunizam cursos aos professores. Há a ideia do professor
multiplicador, ou seja, nem todos podem se ausentar para determinados cursos,
assim, aqueles que participam são responsabilizados por repassar os conteúdos aos
outros nos momentos de estudo na escola. Há cursos em que o professor é
convocado pela SME a participar, porém nas entrevistas não ficou claro se há
obrigatoriedade em repor a carga horária de ausência nestes casos.
Segundo as gestoras, as modalidades de curso são palestras, seminários e
oficinas. Denunciam, porém, que não contemplam todas as áreas de conhecimento,
tendo maior enfoque nas que são avaliadas pelo SAEB. Há muitos professores que
não participam de curso algum por falta de tempo ou de incentivo financeiro. Como
destaca a diretora adjunta da ESC3J, o sistema municipal de gestão não valoriza a
formação buscada pelos professores em termos de pós-graduação lato sensu ou
stricto sensu, uma vez que pontuam para efeito de carreira apenas um curso deste
nível, mesmo o professor buscando outros. No caso do stricto sensu, nem sempre os
professores conseguem liberação para cursá-los, o que torna desmotivador para
muitos continuar estudando, ou motivador para outros, no sentido de planejarem sua
saída da rede municipal e buscar outros espaços de atuação profissional.
As políticas neoliberais colocam o professor no centro da responsabilização
pela qualidade da educação. Neste sentido, Arco-Verde (2008) explica que as
políticas neoliberais que têm se firmado no país nas últimas décadas apontam,
sistematicamente, para a necessidade de investimentos em formação inicial e
continuada dos profissionais da educação, como forma de atenuar as crises do
sistema de ensino e melhorar a qualidade da educação. No que tange à formação
continuada, os colaboradores da pesquisa evidenciaram que há um formato préestabelecido pautado em oficinas, palestras e seminários. Arco-verde (2008) defende
a tese de que este tipo de formação aligeirada não produz efetivamente resultados no
contexto escolar, uma vez que não possibilita ao profissional aprofundar-se no estudo
relevante de problemáticas que afetam a prática pedagógica.
No contexto pesquisado, ainda mais grave é o fato de que os professores não
são envolvidos, em sua totalidade, nos eventos de formação continuada, pois as
ofertas são destinadas a algumas áreas específicas das avaliações em larga escala
(Português e Matemática) e a adesão do docente muitas vezes é voluntária.
Apesar disso, é evidente, nos relatos coletados, que as escolas consideram a
importância da formação continuada, o que sintoniza com a fala dos professores,
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entendendo esta formação como condição indispensável para qualificar seu trabalho
pedagógico. A formação continuada é fundamental para a profissionalização docente
e tanto gestores, quanto professores das escolas pesquisadas, reconhecem este fato.
Por isso, cabem aqui as palavras de Guimarães (1999) que defende que enquanto a
classe docente agir em nossas escolas contentando-se com níveis mínimos de
profissionalização e profissionalismo, a luta pela “profissionalidade” se esvazia,
porque os professores continuarão pensando que como está, está bom.

4.4.5 Sobre a Concepção de Qualidade da Educação

Por fim, inquirimos as gestoras sobre sua concepção de qualidade da
educação. Como é o foco central de nosso trabalho, optamos mais uma vez por
reproduzir alguns trechos de suas falas, mantendo a fidedignidade de suas
concepções. Serão apresentadas na sequência as respostas da diretora geral e da
diretora adjunta da ESC1B:
Dir. Geral: Você chegou no ano em que está brotando tudo aquilo que
plantei, eu posso dizer que o meu ensino é de qualidade, porque eu só
tenho elogios dos colégios de ensino médio, eu só recebo elogios deles,
o que mais me orgulha é que o que eles levam de conhecimento, de
comportamento como cidadãos, todos os colégios me dizem: ‘seus alunos
sabem se comportar numa sala de aula, seus alunos sabem como falar,
sabem como se dirigir ao professor’, isso é muito mais importante do
que ele leva de conhecimento, [...] conhecimento ele vai buscar.
Dir. Adjunta: Eu só aceitei vir para cá coordenar essa escola, por conta dos
resultados incríveis que ela tem, ela já foi primeiro lugar várias vezes, [...] é
muito diferenciada, [...] ela tem uma referência muito boa.

Registramos na sequência trechos das respostas da gestão da escola 2JD
sobre o mesmo tema:
Dir. Geral: O quantitativo é menos importante do que o qualitativo mesmo, a
gente quer ver aquela qualidade que o aluno está tendo naquele momento,
eu gosto de ver o meu aluno feliz, dinâmico, [...] a gente gosta de uma
escola viva, dinâmica, movimentada, a gente está observando a
participação, quando o aluno participa ele está investindo diretamente
na construção do seu saber que é o caminho principal para a qualidade
de ensino.
Dir. Adjunta: A minha concepção de qualidade de educação é oferecer ao
discente uma formação que ele possa sair e competir com os outros no
mercado de trabalho, que seja uma formação que extrapole os muros da
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escola, não aquela formação tradicional, [...] poderia ser muito melhor do que
é, mas, isso não acontece. [...] Muitas vezes o aluno não sabe, não tem uma
visão de profissão, ele não tem visão de nada. Acho que a educação deveria
ser bem mais abrangente do que é.

Os trechos a seguir refletem a concepção dos gestores da ESC3J, quanto à
qualidade da educação:
Dir. Geral: Eu acho que a qualidade vai ser um reflexo daquele trabalho que
a gente vai fazer com muito esforço, com muita técnica, com muito objetivo,
traçando um planejamento, fazendo um plano de ação para que a gente
possa atingir [...] os resultados são consequência, evidentemente, desse
conjunto de forças que a gente vai tentar. [...] Ela pode ser expressada tanto
na formação da organização da escola, na discussão do PPP, na forma
democrática [...] porque se a gente não busca a qualidade, se não qualifica
também aquilo que a gente quer fazer, a gente pode seguir com muito
esforço, mas às vezes não vamos atingir o objetivo que estamos querendo,
aí o profissional pode apresentar, sim, uma frustração porque não
conseguiu preparar esse aluno para ser aprovado e bem aprovados,
bem críticos e detentores dessa qualificação, para que possa seguir o
seu percurso no ensino médio e depois uma universidade [...] preparar
esse aluno para o mundo, esse comprometimento de cidadão. [...]
significa também uma gestão participativa, se apropriar da legislação, o que
diz e o que a gente pode fazer. [...] Não aumentaremos essa qualidade
somente com base em índices, mas também não teríamos um objetivo a
seguir, por onde caminhar, a gente precisa seguir índice sim, a gente pode
atingir [...] a gente tem que fazer o melhor.
Dir. Adjunta: Nós recebemos alunos no sexto ano analfabetos, você vê aqui
na prática [...] justamente nós temos muitos alunos com mau comportamento,
sempre estão dando problemas, quando você vai ver ele prejudica a aula
e prejudica a si mesmo, porque ele não está entendendo nada que o
professor está falando. [...] Os professores estão tendo que se adaptar
cada vez mais ao nível baixo [...] o diretor tem que ter metas a cumprir. [...]
Eu também acho que o baixo nível educacional está relacionado à falta de
interação da família para acompanhar seu filho na escola.

Ao serem questionados sobre as concepções de educação de qualidade, os
gestores da ESC4L fizeram as seguintes afirmações:
Dir. Geral: Apesar de estarmos entre as 21 piores escolas da CRE, a qual
pertencemos, eu considero o ensino-aprendizagem aqui da escola muito
bom. [...] Nós cobramos disciplina, cobramos estudos, cobramos participação
da família [...] os professores estão todos engajados num único pensamento
‘você vai ter sucesso’ e aqui brigamos por isso.
Dir. Adjunta: Eu acho que a qualidade da educação é maior do que
aquilo que os números mostram, eu até me surpreendi muito na hora do
Conselho de Classe, é muito realismo, é muito transparente. [...] Acho
que a transparência nos resultados faz com que a escola tenha um nível baixo
na rede, porque a ideia da rede é que tenha 100% de aprovação, essa escola
tendo 100% de aprovação ela está lá em cima, a gente que tem 80 e pouco
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por cento da aprovação que foi o último documento que a gente recebeu, o
nível é baixo. Que baixo nível é esse? Em relação a que?.

Notamos, neste cenário pesquisado, que mesmo com o avanço da
escolaridade no país, em termos de acesso, permanecemos diante de um contexto
que inspira preocupação no que diz respeito à qualidade e à equidade na distribuição
de condições e oportunidades educacionais.
Constatamos que a prática em cada escola, segundo o que recebemos também
dos alunos e professores nos questionários, refletem a concepção de qualidade dos
gestores que lideram estes ambientes pesquisados. A ESC1B concebe a qualidade
como formadora do comportamento social e profissional dos alunos. Essa prática é
destacada como diferencial da proposta educativa da instituição. E, ao que parece,
bem aceita pela comunidade como um todo. Geri-la é manter o status quo, expresso
nos resultados que já atingiu e na visibilidade que tem.
Ao contrário da primeira, apuramos que nas ESC2J (alto IDEB), ESC3J, ESC4L
(baixo IDEB), a concepção de qualidade procura integrar as dimensões do aluno em
suas possibilidades e limites com a dimensão exigência acadêmica. O aluno e o
aprendizado estão em evidência nos processos realizados por elas. Os gestores não
negam a importância das avaliações, contudo, priorizam outros elementos, como o
ambiente escolar, a relação com a família, o cuidado com o aluno e seu aprendizado.
Somente a D.A. da ESC3J, deste conjunto de escolas, reforçou que a formação deve
preparar o alunado para competir com os pares no mercado de trabalho. Ao mesmo
tempo, ela reconhece que somente a formação técnica não é suficiente para qualificar
o cidadão.
Analisando as respostas, nos perguntamos: afinal, qual seria a escola
promotora de educação de qualidade? Em nosso entendimento, a perspectiva de
Libâneo (2008), que se opõe a ideia de educação pautada na noção de qualidade
total, nos provoca a defender uma educação praticada cotidianamente à luz da
necessária qualidade social.
As gestoras, como um todo, enfocam que a qualidade é mensurada pelo
desempenho do aluno na educação e na sociedade, enfocando, portanto, a
aprendizagem dos mesmos.
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4.5 REFLEXÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS

Ao refletirmos sobre os resultados, numa perspectiva mais totalizadora, vemos
que cada elemento abordado tem uma influência sobre a qualidade de ensino. Tais
fatores estabelecem entre si uma relação de dialeticidade, uma vez que um impõe ao
outro uma contradição, o que leva à superação constante. Os alunos colocam aos
professores, todos os dias, novos desafios em termos de sua aprendizagem e
formação. Os professores, por sua vez, trazem sempre novas necessidades aos
gestores para que seu trabalho aconteça e o sistema educacional, orientado pela
ideologia neoliberal e pela imposição de um modelo gerencial, finalmente pressiona
os docentes a produzir resultados numéricos que se expressam no IDEB.
O IDEB, apesar de importante, não dá conta de avaliar o sistema como um
todo, não abordando, portanto, a dimensão humana envolvida no processo. As vozes
dos sujeitos que aqui trouxemos revelam em alguns momentos que há muito mais
envolvido do que simplesmente o bom desempenho em uma prova de Português e
Matemática realizada a cada dois anos.
Libâneo (2013) afirma que a noção de qualidade proveniente da concepção
neoliberal de economia - a qualidade total - tem se expandido muito. A
supervalorização dos resultados das avaliações que classificam as escolas em função
desses “quocientes” gera competição, descentralização administrativa e o repasse
“desigual” dos recursos, baseado no desempenho das escolas nessas avaliações
externas, reafirmando o repasse das funções do Estado para a comunidade educativa.
Uma educação de qualidade promove o humano e não o sistema econômico.
É fato que todos precisam trabalhar, mas faz parte da realidade, também, que a
sociedade careça de cidadãos críticos, participativos, respeitadores do outro, capazes
de aplicar seus conhecimentos na promoção do bem comum. A partir deste
entendimento, concordamos que educar com qualidade significa promover com
equidade de direitos o domínio dos conteúdos escolares e favorecer o
desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas e sociais de que os
estudantes cidadãos precisam para atender às suas necessidades individuais e
coletivas nos mais diferentes contextos.
Educar com qualidade é contribuir intencionalmente para a formação e a
constituição da cidadania, que vislumbra na utopia encarnada à edificação de uma
sociedade mais digna, justa, igualitária, democrática e inclusiva.
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Destacamos ainda que uma escola de qualidade se fundamenta numa gestão
participativa e democrática, em que todos os atores envolvidos podem contribuir
diretamente com os processos internos, tendo em vista a melhoria das condições e
da oferta educacional.
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa que apresentamos teve como objetivo analisar a influência dos
fatores intraescolares da qualidade da educação, evidenciando qual, ou quais fatores
preponderam na produção dos resultados do IDEB em quatro escolas públicas do
Município do Rio de Janeiro. Como parte da ação de recortar o objeto da pesquisa,
deixamos de fora os fatores extraescolares que também são determinantes da
qualidade da educação, haja vista que esta é um bem público e parte da política social.
A revisão bibliográfica em documentos oficiais e referenciais teóricos que
tratam da qualidade da educação a apresentam por meio dos indicadores
quantitativos e qualitativos. Ao focar nossa investigação na qualidade, tínhamos
inicialmente a hipótese de que intraescolarmente haveria algum fator de maior poder
de mobilização para a produção de bons resultados.
Metodologicamente, empreendemos a tarefa central de “escutar”, por meio dos
instrumentos utilizados, os atores envolvidos diretamente nas práticas educativas
cotidianas e que, juntos, coordenados em torno de metas comuns e por um sistema,
constroem a qualidade da educação escolar. Assim, nossa constatação mais ampla
foi a de que, apesar de importante, o IDEB não pode ser o único parâmetro nacional
para mensurar a qualidade da educação, uma vez que se baseia em um instrumento
único, que se restringe em apenas duas áreas de conhecimento, deixando à margem
processos importantes de superação enfrentados pelas escolas. Constatamos,
também, que não existe um único fator determinante de qualidade da educação, mas
sim, um conjunto cujos elementos se relacionam dialeticamente.
Não estamos negando os benefícios da avaliação de sistema, reafirmamos que
o IDEB é uma boa referência, uma vez que as escolas de melhor índice também
apresentaram uma organização pedagógica mais coerente, uma melhor estrutura,
uma comunidade mais envolvida, um aluno mais compromissado e exigente com os
processos de ensino aprendizagem. Porém, é importante ressaltar que este índice
não pode ser o único parâmetro nacional para mensurar a qualidade da educação,
uma vez que se baseia em um instrumento único, que se restringe em apenas duas
áreas de conhecimento, deixando à margem processos fundamentais de superação
enfrentados pelas escolas.
As escolas de baixo IDEB, mesmo ocupando no ranking uma classificação
ruim, ainda assim, deram mostras de superação, pois, de um biênio a outro,
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ultrapassaram a meta estabelecida a elas pelo sistema, entretanto, não foram
premiadas por isso.
Um fato que nos chamou a atenção foi a política de meritocracia do Município
do Rio de Janeiro, baseada em premiações aos professores das cinco escolas
melhores classificadas no IDEB. A meritocracia é um princípio básico de um modelo
gerencial de gestão que tem como objetivo estimular a competição entre os
trabalhadores por melhores resultados. No entanto, nas empresas, supõe-se que
estes trabalhadores estão submetidos às mesmas condições de oportunidade, o que
não é o caso da educação e das escolas, pois falta equidade nas condições de oferta
do ensino aprendizagem, uma vez que as realidades se apresentaram muito
diferentes, como a pesquisa permitiu apurar.
Neste sentido, entendemos que a premiação oferecida às escolas com melhor
avaliação não é justa, pois beneficia somente uma parte dos envolvidos no processo,
no caso os professores. Também, no caso dos professores, a pesquisa não teve
condições de apurar se a relação dos mesmos com a escola é de compromisso ético
e verdadeiro com a educação ou se há uma dependência instrumental voltada à
obtenção da premiação.
De qualquer maneira, ficam de fora os alunos, a comunidade e a escola.
Deveria existir uma premiação que contemplasse de alguma maneira os alunos e a
instituição como um todo, mas não há. Além disso, uma escola que está no final deste
ranking, raramente conseguirá concorrer com aquelas que já ocupam as primeiras
colocações, porque a “ascensão mercadológica” não é uma questão de simples
“vontade” e esforço do professor, a aspiração deste resultado oculta um contexto que
vai muito além destes possíveis esforços individuais, como foi observável em todas
as dimensões investigadas.
À luz da pesquisa realizada, no que se refere à dimensão do aluno, os fatores
intraescolares mostram que este tem feito sua parte, na medida em que está no
ambiente escolar. Não vimos nos resultados obtidos sinal de evasão expressiva.
Porém, em relação a esta mesma dimensão, encontramos reações aos fatores de
infraestrutura debilitada, ocasionada pelo baixo investimento, no caso das escolas de
menor IDEB ou no que diz respeito a um ensino tradicional e instrumental, no caso de
uma das escolas de maior IDEB.
No tocante à dimensão do professor, os fatores intraescolares demostraram
que este é um sujeito atuante à medida em que realiza sua tarefa de educar com
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determinação e comprometimento nos diferentes contextos pesquisados. Contudo, as
condições de trabalho são distintas em escolas de menor IDEB e escolas de maior
IDEB. Isso faz com que os professores realizem suas práticas cotidianas em
conformidade com o que existe à disposição deles, o que no caso das escolas de
menor IDEB, pode não favorecer a conquista de melhores índices.
No âmbito da gestão, as realidades estudadas mostraram modelos adaptados
ao capitalismo, com visão de cumprimento das metas, tirando algum benefício deste.
Constatamos, ainda, a vigência de modelos de gestão que demonstram um alto nível
de comprometimento com a educação focada no ensino aprendizagem com vistas ao
desenvolvimento dos alunos.
Os fatores intraescolares são fundamentais na produção da qualidade, mas,
mesmo não sendo objeto de nossa pesquisa, foi possível constatar que os fatores
extraescolares são de mesmo nível de importância, ficando clara a pressão que o
sistema exerce sobre os professores, sobretudo, à medida que impõe sobre eles a
maior responsabilidade por garantir o bom desempenho dos alunos, e, por
conseguinte, da escola nas avaliações em larga escala.
Outro aspecto a considerar é que, apesar de todo um investimento das políticas
públicas na efetivação de um modelo democrático de gestão, ainda permanecem
vivos modelos tradicionais. Encontramos em nosso estudo gestores que seguem esta
linha de trabalho e outros mais abertos a uma prática democrática. Em comum, ambos
voltados à consecução dos objetivos maiores da educação e na promoção de uma
escola de qualidade social, principalmente nas escolas de menor desempenho no
IDEB.
Ao contrário do que imaginamos na idealização da pesquisa, que
encontraríamos as piores ou as melhores escolas, pudemos constatar, ao final desta,
que se este termo fosse utilizado ao longo do trabalho, daríamos ênfase e
reafirmaríamos uma imagem depreciativa da escola pública. Observamos que as
escolas pesquisadas são reguladas pelas mesmas leis, diretrizes e orientações seja
no nível federal, no nível municipal ou nível regional, mas, coexistem em situações e
contextos geográficos, sociais e econômicos peculiares. Essa coexistência acontece,
ainda, em condições também diferentes umas das outras, o que inviabiliza o
cumprimento igualitário do mesmo processo educativo estabelecido nos documentos.
Assim, a ideia de equidade na oferta, em vista da qualidade da educação, permanece
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num plano idealizado de projeto de educação, mas utópico na prática cotidiana das
escolas.
Como toda pesquisa que se apoia em uma materialidade, esta também
encontrou limitações, tais como o tempo de tramitação das autorizações junto aos
órgãos oficiais para a coleta de dados, a morosidade para conseguir a permissão e
confiança dos gestores locais para aplicação dos instrumentos de pesquisa e o tempo
próprio de um mestrado, que não propicia uma pesquisa mais profunda.
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seus desdobramentos no âmbito escolar. In: OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro.
(Org.). Gestão educacional: novos olhares; novas abordagens. 2. ed. Petrópolis:
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a infância. Sísifo - revista de ciências da educação, n.o 9, Avaliação em Educação:
Perspectivas Ibero-Americanas. Mai/Jun/Jul/Ago, 2009.
ESTEVE, J. M. Mudanças sociais e mudanças na educação. In: NÓVOA, A.
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PÉREZ GÓMEZ, Angel I. As funções sociais da escola: da reprodução à
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APÊNDICE D – Tabelas dos alunos

Tabela 04: Razões de permanência na escola
Escolas

A
qualidade
do ensino

Aprender e
conhecer
mais

A relação com
os colegas/
amigos (as)

A relação com
os professores
(as)

Permaneço
porque sou
obrigado

Escola 1B

11

16

5

0

0

Escola 2J

2

16

3

1

1

Escola 3J

2

9

8

1

2

Escola 4L

7
22

6
47

16
32

2
4

6
9

Total Geral

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 05: Perspectivas de continuidade nos estudos

Escola 1B

Somente
continuar
estudando
3

2

Continuar
estudando e
trabalhar
15

Escola 2J

12

1

7

1

Escola 3J

6

1

12

1

Escola 4L
Total Geral

7
28

0
4

12
46

2
5

Escolas

Somente
trabalhar

Ainda
não sei
1

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 06: Condições do prédio
Escolas

Boa

Muito Boa

Ruim

Total Geral

Escola 2J

3

16

0

20

Escola 3J

18

0

2

20

Escola 4L

17

0

3

20

Escola 1B
Total Geral

3
41

16
33

1
6

20
80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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Tabela 07: Infraestrutura e instalações disponíveis
Salas bem
organizadas

Quadra esportiva

Biblioteca

Refeitório

Escola 2J

15

0

18

20

Escola 3J

9

0

20

19

Escola 4L

15

21

21

20

Escola 1B

19
58

21
42

21
80

20
79

Escolas

Total Geral

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 08: Importância da escola e perspectiva de futuro

0

Escola
3J
1

Escola
4L
3

Total
Geral
4

0

1

0

0

1

Tem importância decisiva

20

18

19

16

73

Tem pouca importância
Total Geral

0
20

1
20

0
20

1
20

2
80

Respostas

Escola 1B

Escola 2J

Não sei

0

Não tem importância

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 09: Importância da escola e perspectiva de futuro
Pensa no
futuro

Precisa
trabalhar

12

6

Precisa
terminar os
estudos
8

Escola 2J

5

0

Escola 3J

16

3

Escola 1B
Total Geral

13
46

6
15

Escolas
Escola 4L

3

Precisa
passar nas
provas
2

6

6

4

4

2

6

4
22

6
17

5
17

Precisa de
certificado

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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Tabela 10: Acervo da biblioteca
Escola 1B

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Não

0

1

2

1

Total
Geral
4

Sim

18

18

18

19

73

Não respondeu

2

1

0

0

3

Total Geral

20

20

20

20

80

Respostas

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 11: Utilização da biblioteca
Escola 1B

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Nunca

0

0

0

3

Total
Geral
3

Quando necessário

11

10

6

11

38

Raramente

0

3

7

3

14

Sempre
Total Geral

9
20

7
20

7
20

2
20

25
80

Respostas

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 12: Gosto e hábito de leitura
Respostas

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Escola 1B

0

1

2

1

Nunca

0

0

1

0

1

Sim, muito

16

6

6

11

39

Sim, um pouco

4

13

10

7

34

(Vazio)

0

0

0

1

1
80

Não

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016.

Total
Geral
4
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Tabela 13: Finalidade de uso do laboratório
Respostas

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Escola 1B

1

1

1

0

Buscar informações

Total
Geral
3

Jogar

0

0

2

0

2

Não

19

16

17

20

72

0

3

0

0

3

20

20

20

20

80

Realizar tarefas indicadas
pelos professores
Total Geral

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 14: Segurança dentro da escola
Escolas

Não

Sim

Total Geral

Escola 2J

0

20

20

Escola 3J

2

18

20

Escola 4L

5

17

20

Escola 1B
Total Geral

2
9

18
71

20
80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 15: Eleição de preferência das disciplinas
Geral
1o lugar
o

Escola 1BM
1o lugar

Matemática

o

Matemática

Escola 2JD
1o lugar

2 lugar

Geografia

2 lugar

História e Ed Física 2 lugar

3o lugar

Educação Física

3o lugar

Geografia

4o lugar

História

4o lugar

Ciências e Língua Portuguesa
4o lugar

5o lugar

Ciências

5o lugar

Inglês

o

6 lugar
o

7 lugar
8o lugar

o

Língua Portuguesa 6 lugar
Inglês
Espanhol

o

7 lugar
8o lugar

Matemática

o

Espanhol

3o lugar
5o lugar
o

6 lugar
7 lugar
8o lugar

Geografia

o

Escola 4LG
1o lugar

Matemática e Ed Física

o

Educação Fisica

2 lugar

Matemática

2 lugar

Língua Portuguesa

Ciências

3o lugar

História

3o lugar

Ciências

História

4o lugar

Ciências

4o lugar

Geografia

Geografia

5o lugar

Inglês

5o lugar

História

Língua Portuguesa

o

Escola 3JS
1o lugar

Inglês
Espanhol

o

6 lugar

o

Inglês

o

Espanhol

Língua Portuguesa
6 lugar

o

7 lugar
8o lugar

Educação Física 7 lugar
8o lugar
Espanhol

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 16: Auto percepção sobre dedicação aos estudos
Escolas
Escola 1B

Não

Sim

Total Geral

4

16

20

20

20

Escola 2J
Escola 3J

2

18

20

Escola 4L
Total Geral

1
7

19
73

20
84

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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Tabela 17: Livros didáticos disponibilizados

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Escola 1B

De algumas

3

4

4

3

Total
Geral
14

De todas

4

5

5

1

15

Não

0

1

0

0

1

Sim
Total Geral

13
20

10
20

11
20

16
20

50

Respostas

80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 18: Didática e metodologia dos professores
Respostas

Escola 1B

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Algumas vezes

7

3

4

10

Total
Geral
24

Nunca

0

1

1

0

2

Sempre
Total Geral

13
20

16
20

15
20

10
20

54
80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 19: Realização das tarefas

Escola 1B

12

Algumas
vezes
8

Escola 2J

15

Escola 3J
Escola 4L
Total Geral

Escolas

0

Total
Geral
20

5

0

20

10

9

1

20

11
48

8
30

1
2

20
80

Sempre

Nunca

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 20: Coerência entre avaliações e conteúdos

Escola 1B

Algumas
vezes
4

Não
responderam
0

0

16

Total
Geral
20

Escola 2J

7

1

1

11

20

Escola 3J

3

0

0

17

20

Escola 4L
Total Geral

9
23

0
1

0
1

11
55

20
80

Escolas

Nunca

Sempre
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Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 21: Tipos de provas realizadas na escola

Escola 1B

18

Escolher
as
respostas
marcando
x
19

Escola 2J

16

17

12

15

15

Escola 3J

7

14

8

5

12

Escola 4L
Total Geral

13
54

16
66

18
58

9
46

15
63

Marcar
alternativa
certa e
errada

Escolas

Escrever
textos

Explicar o
que entende
dos
conteúdos

Responder
perguntas

20

17

21

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 22: Nível de dificuldades das avaliações
Escolas

Não

Sim

Total Geral

Escola 2J

3

17

20

Escola 3J

10

10

20

Escola 4L

9

11

20

Escola 1B
Total Geral

16
38

4
42

20
80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 23: Preparação para as provas

Escola 2J

Algumas
vezes
3

Escola 3J

8

1

11

20

Escola 4L

12

1

7

20

Escola 1B
Total Geral

8
31

0
5

12
44

20

Escolas

Nunca

Sempre

Total Geral

3

14

20

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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Tabela 24: Avaliação e aprendizagem
Escolas

Não

Sim

Total Geral

Escola 2J

0

20

20

Escola 3J

1

19

20

Escola 4L

1

19

20

Escola 1B
Total Geral

0
2

20
78

20
80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 25: Baixo desempenho nas avaliações e busca pela mediação dos
professores
Escolas

Não

Não respondeu

Sim

Total Geral

3

0

17

20

Escola 2JD

6

0

14

20

Escola 3JS

11

0

9

20

Escola 4LG
Total Geral

8
28

1
1

11
51

20
80

Escola 1B

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 26: Receptividade dos professores quando procurados pelos alunos
Escolas
Escola 1B

Não
1

Não respondeu
0

Sim
19

Total Geral
20

Escola 2J

0

0

20

20

Escola 3J

2

0

18

20

Escola 4L
Total Geral

1
4

2
2

17
74

20
80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 27: Auxílio para aprendizagem

Escola 2J

O (a)
professor (a)
13

A
Coordenadora
2

Escola 3J

13

Escola 4L

14

Escola 1B
Total Geral

16
56

Escolas

Colegas

Familiares

4

7

Não procura
ajuda
4

0

6

6

2

0

13

9

2

0
2

17
40

15
37

0
8

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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Tabela 28: Percepção sobre desempenho escolar

Escola 2J

4

Muito
bom
16

Escola 3J

10

2

0

7

1

20

Escola 4L

5

6

2

7

0

20

Escola 1B
Total Geral

10
29

6
30

0
2

4
18

0
1

20

Escolas

Bom

Não
respondeu
0

Razoável

Ruim

0

0

Total
Geral
20

80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 29: Percepção sobre dedicação aos estudos
Diariamente

Semanalmente

Escola 2J

6

9

No período
das provas
4

Escola 3J

5

3

Escola 4L

5

Escola 1B
Total Geral

11
27

Escolas

1

Não
respondeu
0

Total
Geral
20

10

1

1

20

4

4

2

5

20

2
18

7
25

0
4

0
6

20

Nunca

80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 30: Relacionamento com professores
Muito bom

Bom

Escola 1B

11

6

Não
respondeu
0

Escola 2J

12

7

Escola 3J

8

Escola 4L

7
38

Escola

Total Geral

3

Total
Geral
20

0

1

20

8

0

4

20

9
30

2
2

2
10

20
80

Razoável

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 31: Relacionamento com direção
Muito Bom

Bom

Escola 1B

10

8

Não
respondeu
0

Escola 2J

10

7

Escola 3J

4

Escola 4L

8
32

Escolas

Total Geral

Razoável

Ruim

2

0

Total
Geral
20

0

2

1

20

15

0

1

0

20

7
37

3
3

2
7

0
1

20
80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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Tabela 32: Relacionamento com coordenação pedagógica
Muito bom

Bom

Escola 1B

5

11

Não
respondeu
0

Escola 2J

13

3

Escola 3J

2

15

Escola 4L

3
23

10
39

Escolas

Total Geral

Razoável

Ruim

1

3

Total
Geral
20

0

4

0

20

0

3

0

20

4
4

2
10

1
4

20
80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 33: Relacionamento com funcionários
Escolas

Muito bom

Bom

Razoável

Ruim

11

Não
respondeu
0

1

0

Total
Geral
20

Escola 1B

8

Escola 2J

12

3

0

3

2

20

Escola 3J

5

11

0

4

0

20

Escola 4L
Total Geral

5
30

7
32

2
2

5
13

1
3

20
80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 34: Relacionamento com colegas
Muito bom

Bom

Escola 1B

16

3

Não
respondeu
0

Escola 2J

13

3

Escola 3J

8

6

Escola 4L
Total Geral

9
46

9
21

Escolas

Razoável

Ruim

1

0

Total
Geral
20

0

2

2

20

0

5

1

20

2
2

0
8

0
3

20
80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 35: Disciplina e comportamento da turma
Escolas

Barulhenta

Comportada

Não respondeu

Total Geral

Escola 1B

17

3

0

20

Escola 2J

17

3

0

20

Escola 3J

20

0

0

20

Escola 4L
Total Geral

13
67

4
10

3
3

20
80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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Tabela 36: Disciplina e comportamento pessoal
Escolas

7

Não
respondeu
0

Total
Geral
20

14

1

0

20

10

3

6

1

20

8
29

6
30

3
17

3
4

20
80

Bom

Muito bom

Razoável

Escola 1B

6

7

Escola 2J

5

Escola 3J
Escola 4L
Total Geral

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 37: Atividades e atitudes em sala
Presta atenção
na matéria

Respeitar o
professor

Escola 1B

19

15

Respeita as regras
de convivência da
escola
14

Escola 2J

5

9

9

10

Escola 3J

14

17

10

15

Escola 4L
Total Geral

18
56

19
60

15
48

18
58

Escolas

Realiza as
atividades
15

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 38: Contribui com a melhoria da escola
Escolas

Não

Não respondeu

Sim

Total Geral

Escola 1B

7

0

13

20

Escola 2J

0

0

20

21

Escola 3J

4

0

16

20

Escola 4L
Total Geral

7
18

2
2

11
60

20
80

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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APÊNDICE E – Tabelas dos professores
Tabela 39: Dados sobre idade e formação dos docentes
Formação Idade
Doutorado
Especialização
Graduação
Mestrado
Não respondeu
Total Geral

22

26

28

35

1

1

2
1

1

3

1

37

38

1

1

1

39

40
1
1
1

1

42

44

1
1

1

45

47

52

53

1

1

1
1

1

1

2

1
1

1

1

1

1

3

2

1

2

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 40: Professores por escola
Escolas

Feminino
5
5
4
7
21

Escola 1B
Escola 2J
Escola 3J
Escola 4L
Total Geral

Masculino
1
0
3
1
5

Total Geral
6
5
7
8
26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 41: Tempo de serviço dos professores
Alternativas

Escola 1B

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Total Geral

2
0
2
2
0
6

1
0

0
0
2
2
3
7

0
3
3
0
2
8

3
3
7
6
7
26

1a5
5 a 10
10 a 15
15 a 25
25
Total Geral

2
2
5

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 42: Tempo de atuação por escola
Alternativas
1a5
5 a 10
10 a 15
15 a 25
Total Geral

Escola 1B

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Total Geral

3
0
3
0
6

3

3
2
1
1
7

6
1
0
1
8

15
3
6
2
26

2
0
5

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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Tabela 43: Carga horária semanal dos docentes
Quantidade de h p/s

Escola 1B

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Total Geral

0
1
0
3
2
0
0
0
6

0
0
0
3
0
1
0
1
5

4
0
1
1
0
0
1
0
7

2
3
0
2
1
0
0
0
8

6
4
1
9
3
1
1
1
26

16
22
30
40
45
62,5
4 dias por semana
(Vazio)
Total Geral

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 44: Participação na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP)
Alternativas
Intensamente
Não participei
Participei de
algumas reuniões
Total Geral

Escola 1B

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Total Geral

0
2
4

3
1
1

2
2
3

0
1
7

5
6
15

6

5

7

8

26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 45: Avaliação do PPP
Alternativas
Não
Não respondeu
Sim
(Vazio)
Total Geral

Escola 1B

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Total Geral

0
0
6
0
6

0
0
4
1
5

2
1
4
0
7

2
0
6
0
8

4
1
20
1
26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 46: Frequência de avaliação do PPP
Alternativas
Anualmente
Não respondeu
Outros
(Vazio)
Total Geral

Escola 1B
4
0
2
0
6

Escola 2J
1
3
0
1
5

Escola 3J
2
3
2
0
7

Escola 4L

Total Geral

5
2
1
0
8

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

12
8
5
1
26
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Tabela 47: Planejamento da ação pedagógica e PPP
Alternativas
Às vezes
Não
Sim
Total Geral

Escola 1B

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Total Geral

0
0
6
6

0
0
5
5

1
2
4
7

0
2
6
8

1
2
19
26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 48: Tempo pedagógico para planejamento da disciplina
Alternativas
Não
Não respondeu
Sim
Total Geral

Escola 1B

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Total Geral

0
0
6
6

0
0
5
5

2
1
4
7

0
0
8
8

2
1
23
26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 49: Tempo pedagógico para estudos e planejamento
Alternativas
Semanal
Sim
Não respondeu
Outras
Total Geral

Escola 1BM

Escola 2JD

Escola 3JS

Escola 4L

Total Geral

5
1
0
0
6

4
0
1
0
5

2
0
5
0
7

6
0
1
1
8

17
1
2
1
26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 50: Reuniões pedagógicas na escola
Alternativas
Bimestrais
Não respondeu
Semanal
Sim
Total Geral

Escola 1B

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Total Geral

1
0
1
4
6

0
0
0
5
5

0
1
0
6
7

0
0
0
8
8

1
1
1
23
26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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Tabela 51: Periodicidade das reuniões pedagógicas
Alternativas

Escola 1B

Escola 2J

Escola 3J

Escola 4L

Total Geral

Bimestrais
De acordo com SME
Mensais
Não respondeu
Semestrais
Semanais
Total Geral

3
0
0
0
1
2
6

0
0
5
0
0
0
5

3
0
0
1
3
0
7

3
1
0
0
3
1
8

9
1
5
1
7
3
26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 52: Nível de envolvimento dos docentes nas atividades da escola
Escolas
Escola 1B
Escola 2J
Escola 3J
Escola 4L
Total Geral

Às vezes
0
0
0
1
1

Não
respondeu
0
0
1
0
1

Quase
sempre
3
0
3
5
11

Sempre

Total Geral

3
5
3
2
13

6
5
7
8
26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 53: Condições de infraestrutura
Escolas
Escola 1B

Bons

Muito bons

Razoáveis

Ruins

Total Geral

1

5

0

0

6

0

5

Escola 2J

3

1

1

Escola 3J

2

1

3

1

7

Escola 4L
Total Geral

4
10

0
7

4
8

0
1

8
26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 54: Insumos pedagógicos disponíveis na escola
Escola
Escola 1B

Não
0

Não respondeu
0

Sim
6

Total Geral
6

Escola 2J

0

0

5

5

Escola 3J

1

1

5

7

Escola 4L

1
2

0
1

7
23

8
26

Total Geral

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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Tabela 55: Tecnologias disponíveis para realização da prática pedagógica
Não

Não
respondeu

Quase
sempre

Sim

Total
Geral

Escola 1B

0

0

0

6

6

Escola 2J

0

0

1

4

5

Escola 3J

3

1

0

3

7

Escola 4L
Total Geral

2
5

0
1

0
1

6
19

8
26

Escolas

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 56: Utilização dos recursos tecnológicos disponíveis
Não
respondeu

Nunca

Quase
sempre

Sempre

Total
Geral

Escola 1B

0

0

4

2

6

Escola 2J

0

0

3

2

5

Escola 3J

2

2

3

0

7

Escola 4L
Total Geral

0
2

3
5

5
15

0
4

8
26

Escolas

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 57: Processos decisórios na escola

Escola 1B

0

Quase
sempre
3

Escola 2J

0

0

5

0

5

Escola 3J

0

2

5

0

7

Escola 4L
Total Geral

2
2

5
10

1
13

0
1

8
26

Escolas

Nunca

Sempre

Sim

2

1

Total
Geral
6

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 58: Integração entre setores dos espaços escolares
Percebe condições e mecanismos de
integração e envolvimento entre os
diferentes setores nas atividades e
espaços escolares?
Escola 1B

Nunca

Quase
sempre

Sempre

Total
Geral

0

2

4

6

Escola 2J

0

0

5

5

Escola 3J

0

4

3

7

Escola 4L
Total Geral

2
2

3
9

3
15

8
26
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Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 59: Autonomia na realização das atividades pedagógicas curriculares
Escolas
Escola 1B

Quase sempre
2

Sempre
4

Total Geral
6

Escola 2J

0

5

5

Escola 3J

2

5

7

Escola 4L
Total Geral

3
7

5
19

8
26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 60: Ações pedagógicas para resolução dos problemas de aprendizagem
Escolas
Escola 1B

Quase sempre
1

Sempre
5

Total Geral
6

Escola 2J

0

5

5

Escola 3J

1

6

7

Escola 4L
Total Geral

2
4

6
22

8
26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 61: Relevância do processo de formação continuada

Escola 1B

3

Muito
relevante
1

Escola 2J

0

5

0

5

Escola 3J

4

0

3

7

Escola 4L
Total Geral

5
12

0
6

3
8

8
26

Escolas

Muito relevante

Relevante

Total Geral

2

6

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 62: Formação adequada ao exercício da atuação
Escolas

Não

Não

Sim

Total Geral

Escola 1B

0

0

6

6

Escola 2J

0

0

5

5

Escola 3J

0

0

7

7

Escola 4L

1
1

1
1

6
24

8
26

Total Geral

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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Tabela 63: Incentivo da escola para formação continuada

Escola 1B

Não
respondeu
0

0

Quase
sempre
3

3

Total
Geral
6

Escola 2J

0

0

2

3

5

Escola 3J

0

1

4

2

7

Escola 4L
Total Geral

1
1

2
3

2
11

3
11

8
26

Escolas

Nunca

Sempre

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016

Tabela 64: Participação em formação e atualização profissional
Escolas

Mais de
três anos

Escola 1B

Acima de
cinco
anos
0

Menos
de um
ano
5

Total
Geral

0

Mais de
dois
anos
1

Escola 2J

0

0

0

5

5

Escola 3J

1

1

2

3

7

Escola 4L
Total Geral

0
1

0
1

1
4

7
20

8
26

Fonte: Tabela dinâmica organizada pelo autor, com base nos dados obtidos/2016
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ANEXOS
ANEXO A – Carta de Apresentação a Secretaria Municipal de Educação (SME – RJ)
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2015.
De Prof.ª Laélia Carmelita Portela Moreira
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação
Para a Secretaria do Município do Rio de Janeiro
Superintendência de Pedagógica
Prezados Senhores,
Apresento o mestrando ANTONIO QUINTILIANO DA SILVA, estudante do
Programa de Pós-Graduação em Educação Stricto Sensu – Mestrado em Educação
da Universidade Estácio de Sá, que está desenvolvendo a pesquisa intitulada
Concepções de Qualidade da Educação Básica nas práticas pedagógicas
segundo gestores, professores e alunos em escolas do Município do Rio de
Janeiro, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Laélia Carmelita Portela Moreira.
A referida pesquisa, cujo projeto segue anexo, juntamente com o parecer da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) que o aprovou, tem como
hipótese “que a definição e explicitação do que seja qualidade em educação bem
como dos padrões mínimos de qualidade que devem norteá-la em âmbito nacional,
favorecerá para que esse direito assegurado na legislação, seja efetivado na prática
pedagógica educativas, se tornando para além do direito, uma experiência
enriquecedora do ponto de vista humano, político e social, contribuindo para a
formação integral do cidadão emancipado, inserido em seu contexto”.
Vale ressaltar que a dissertação já se encontra em andamento, no que diz
respeito à parte documental, necessitando, para a consecução de seus objetivos, do
trabalho de campo, razão pela qual solicitamos autorização para que a pesquisadora
tenha acesso às escolas municipais João Saldanha, Roberto Burle Marx, Compositor
Luiz Gonzaga João de Deus, para aplicar dois questionários, sendo um aos
professores e outro a número por amostragem dos 5o anos e 9o anos das respectivas
escolas. Ainda, realizar entrevista com os gestores das referidas escolas.
Informo, por último, que a defesa da dissertação em tela deverá ocorrer até o
fevereiro de 2016, razão pela qual conto com a presteza e a colaboração dos
senhores.
Atenciosamente,
Prof.ª Dr.ª Laélia Carmelita Portela Moreira
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação
Avenida Presidente Vargas, 642 – 22º andar – Centro
CEP: 20071-001 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: (0xx21)2206-9858 – Fax: (0xx21)2206-9751
E-mail: ppgeducacao@estacio.br
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ANEXO B – Carta de apresentação Direção das Escolas pesquisadas

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2015.

À
Direção da Escola de......
Prof.ª .....

Apresento o mestrando ANTONIO QUINTILIANO DA SILVA, estudante do
Programa de Pós-Graduação em Educação Stricto Sensu – Mestrado em Educação
da Universidade Estácio de Sá, que está desenvolvendo a pesquisa intitulada
CONCEPÇÕES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS SEGUNDO GESTORES, PROFESSORES E ALUNOS EM
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª
Laélia Carmelita Portela Moreira.
Para desenvolver o estudo em condições satisfatórias, o aluno necessita de
autorização dos senhores para realizar a pesquisa de campo.
Agradecemos desde já sua atenção e colocamo-nos à disposição para os
esclarecimentos que forem necessários.

Atenciosamente,

Prof.ª Dr.ª Laélia Carmelita Portela Moreira
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação

Avenida Presidente Vargas, 642 – 22º andar – Centro
CEP: 20071-001 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: (0xx21)2206-9858 – Fax: (0xx21)2206-9751
E-mail: ppgeducacao@estacio.br
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ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
___________________________________________________________________
PROFESSORES/GESTORES
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome: ...........................................................................................................................
Sexo: Masculino ( )
Feminino ( )
Data Nascimento: ........../........../........
Endereço:.......................................................................................................................
Bairro:............................................................Cidade:....................................................
Telefone: ( ).........................................Email:...............................................................
Titulo do Protocolo de Pesquisa: “Qualidade da Educação Básica no Ensino
Fundamental: Implicação dos Resultados do Ideb nas Práticas Pedagógicas em
Escolas do Município do Rio de Janeiro”.
Subárea de Investigação: Ciências Humanas
Pesquisador responsável: Antonio Quintiliano da Silva - Instituição: Universidade
Estácio de Sá (UNESA) – Endereço: SHIS QI 9 Conj.11 Casa 01 – Brasília – DF. CEP:
71.625-110. Telefone: (61) 8118 -0343 - E-mail: irantonio@grupomarista.org.br
Avaliação do risco da pesquisa:
(X) Risco Mínimo

( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior

Objetivos e Justificativa:
O presente projeto de pesquisa se justifica pela necessidade de investigar e
analisar quais as concepções de qualidade da educação básica, a partir da
Legislação, normativas e estudos desenvolvidos após a Constituição Federal de 1988
estão presentes nas práticas pedagógicas cotidianas de gestores, professores e
estudantes. A pesquisa pretende analisar as concepções de qualidade das práticas
pedagógicas de duas escolas de Ensino Fundamental do Município do Rio de Janeiro,
a partir dos aspectos intraescolares e da influência dos resultados obtidos no IDEB. A
pesquisa pretende:
Objetivo Geral: Tomando por ponto de partida os conceitos e as reflexões sobre
a universalização do acesso à educação, a qualidade da educação, as práticas
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pedagógicas o estudo tem como objetivo analisar a influência dos fatores
intraescolares da qualidade da educação pública, evidenciando qual, ou quais fatores,
preponderam na produção dos resultados do IDEB em quatro escolas públicas do Rio
de Janeiro.
a) Questões de estudo: O que dizem os documentos oficiais sobre a
qualidade da educação pública brasileira?;
b) Em que medida as percepções dos diferentes grupos –
professores, gestores e alunos – refletem as concepções de
qualidade presentes nos documentos legais, nos documentos
internos à escola e na literatura acadêmica?; e
c) Dentre os fatores intraescolares, há algum que se destaca como
principal na produção dos resultados do IDEB?

Procedimentos: A pesquisa será desenvolvida em quatro etapas. Na primeira etapa
será identificado e caracterizado o campo de pesquisa. Trata-se de um levantamento
das características próprias de cada contexto escolar por meio de consulta ao Censo
Escolar e aos dados disponíveis na Secretaria de Educação. Ainda na primeira etapa,
faremos o levantamento do que dizem os documentos legais, tais como: a
Constituição Federal de 1988, a LDB 9394/96 e PNE 13005/2014. Estas são as
principais legislações que regulamentam a educação nacional. Da mesma forma,
analisaremos a literatura que versa sobre a temática da qualidade da educação básica
(Estudos de Dourado e Oliveira, CNE Parecer n. 08/2010). Esse processo
compreenderá a leitura integral ou parcial das obras ou textos selecionados, a
identificação das ideias centrais, organização e sistematização delas. Utilizaremos um
roteiro norteador da leitura e coleta das informações desejadas. A terceira etapa
consistirá na elaboração dos instrumentos de coleta de dados pelo pesquisador e na
validação deles por especialistas da área de Políticas Educacionais. Utilizaremos
entrevistas semiestruturadas com os sujeitos indicados. As entrevistas serão
elaboradas com base nos quatro níveis que compõem os fatores intraescolares,
apresentados acima e detalhados no Documento do Fundo das Nações Unidas para
a Infância - UNICEF (Indicadores de qualidade na educação). Entendemos que eles
serão referências norteadoras para entender o cenário das condições escolares e

136

colher as percepções de professores, gestores e alunos que vivem a prática
pedagógica cotidiana. O objetivo é identificar, por meio da verificação de eixos prédefinidos, pontos que mostrem o que as escolas (gestores, professores e alunos)
compreendem como qualidade da educação, com base nos documentos legais,
normativas e pesquisas, e de que maneira os resultados do IDEB índice de avaliação
influencia a prática cotidiana das duas escolas, sobretudo o que está para além dos
resultados oficiais. A quarta etapa será a aplicação dos instrumentais de coleta de
dados no local e com os grupos previamente definidos. Na mesma etapa, faremos a
observação das estruturas, direcionadas, sobretudo, para o nível do sistema:
condições de oferta do ensino. Os dados observados serão registrados no diário de
campo. Na quinta e última etapa será realizada a análise das entrevistas e também o
cotejamento dos padrões mínimos estabelecidos nos diferentes documentos
pesquisados e os resultados coletados tanto nas entrevistas, quanto na observação.
Riscos e inconveniências: O principal risco que poderá ser causado ao participante
será o constrangimento.
Potenciais benefícios: contribuir com as discussões e o aperfeiçoamento de políticas
públicas educacionais como foco na qualidade educacional e subsidiá-las.
Informações Adicionais:
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de
Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21)
2206-9726. Para esta pesquisa, nãohaverá nenhum custo do participante em qualquer
fase do estudo. Do mesmo modo, nãohaverá compensação financeira relacionada à
sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem
como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Concepções de qualidade da
educação básica nas práticas pedagógicas segundo gestores, professores e
alunos em escolas do Município do Rio de Janeiro”. Os propósitos desta pesquisa
são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados,
seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas.
Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou
prejuízos.
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da
pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.
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Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________

________________________________

________________________________

Assinatura do Participante da Pesquisa

Assinatura do Responsável da Pesquisa
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ANEXO D – Termo de Consentimento dos alunos

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Aluno (a)
Concordo em participar da pesquisa “Qualidade da Educação Básica no Ensino
Fundamental: Implicação dos Resultados do Ideb nas Práticas Pedagógicas em
Escolas do Município do Rio de Janeiro”, que tem como objetivo colaborar para a
garantia de educação de qualidade na escola. Está claro que minha participação é
voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento. Está claro
também que as informações prestadas por mim serão utilizadas unicamente para fins
de pesquisa e que meu nome não será revelado.
Rio de Janeiro, _______de __________________de __________.

_____________________________________________________
Assinatura do estudante ou de seu representante legal
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ANEXO E – Autorização da Professora Zaia Brandão
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ANEXO F – Autorização da SME – RJ

